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รายละเอียดของ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต    วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา     
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
     ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Science Program in Biology 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
     ภาษาไทย       ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
    ชื่อย่อ  วท.บ. (ชีววิทยา)  
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Biology)  
    ชื่อย่อ  B.Sc. (Biology) 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนรวมตลอดหลักสูตร 
  130 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 
  ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป็นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรใหม่ 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ซ่ึงปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 14  
(4/2559) เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 380 (10/2559) 

     เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทาง
วิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    8.1 นักวิจัยทางด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กรมอนามัย ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล องค์การเภสัชกรรม สถาบันวิจัยการแพทย์ สถาบันวิจัยทาง
สิ่งแวดล้อม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น 
    8.2 นักวิจัยทางด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทเกี่ยวกับผลผลิตทาง
ทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม เครื่องส าอาง อาหารและยา เป็นต้น 
    8.3 คร ูอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นต้น 
    8.4 นักวิชาการ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ  
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึ
กษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 อาจารย ์ นายสิงโต บญุโรจน์พงศ์ ปร.ด. 
วท.ม. 

ชีววิทยา 
สัตววิทยา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2554 
2546 

    วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2540 
2 รอง

ศาสตรา
จารย ์

นางลัดดา เอกสมทราเมษฐ์ วท.ม. พฤกษศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

    วท.บ.
(เกียรตินิยม 
อันดับ 1) 

ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2522 

3 รอง
ศาสตรา
จารย ์

นายพรศิลป์ ผลพันธิน D.Agr. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Fisheries 
 

วิทยาศาสตร์
ทางทะเล 
ชีววิทยา 

University of Tokyo, 
Japan 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2534 
 

2529 
 

2524 
4 อาจารย ์ นางสาวรุจินาถ ศรีวุ่น ปร.ด. 

วท.บ. 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2550 
2540 

5  อาจารย ์ นางสาวกฤติกา แก้วจ านง Ph.D. 
 

M.Sc. 

Plant Science 
Plant 

Breeding and 
Biotechnology 

University of Aberdeen, 
U.K. 

University of East Anglia, 
U.K. 

2550 
 

2546 

    วท.บ.
(เกียรตินิยม 
อันดับ 1) 

ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2545 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะหรือภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาหรือหลักสูตรอื่น 

13.1.1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
  001-101 อาเซียนศึกษา      

       ASEAN Studies  
13.1.2 คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 

 001-131 สุขภาวะกายและจิต      
              Healthy Body and Mind 

13.1.3 คณะนิติศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

               Law Relating to Occupations and Everyday Life 
13.1.4 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 27 รายวิชา คือ 

  890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 
    Preparatory Foundation English 

  890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
       Fundamental English Listening and Speaking    

  890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
                                   Fundamental English Reading and Writing 

  890-211 เสริมทักษะการฟัง ภาษาอังกฤษ 
    Improving Listening Skill in English 

  890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 
       English Conversation I 

  890-213 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 
    English Conversation II 

  890-214 เสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
    Consolidating Listening and Speaking Skills in English 

  890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 
    Improving Reading in English 

                    890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
      Functional Reading 

                    890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ  
      Reading English Newspapers 

                    890-224 การแปลเบื้องต้น 
      Introduction to Translation 

                    890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 
      English Grammar for Real Life Communication 
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                   890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
  Introduction to English Writing 

                   890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  Communication in English in Science and Technology 

                   890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 
  Reading English in an Academic Context 

                   890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
  Writing Academic English 

                   890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
  English in the Workplace 

                   890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 
  Study Skills in English for Higher Studies 

                   890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
  English for Job Application 

                   895-101 พฤติกรรมศาสตร์ 
  Behavioral Science 

                   895-125 การใช้ภาษาไทย 
  Thai Usage 

                   895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 
    Life Aesthetics 
                   895-171 ภูมปิัญญาในการด าเนินชีวิต 

  Wisdom of Living 
                   895-203 จิตวิทยาทั่วไป 

  General Psychology 
895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 

  Economics and Government 
895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต 

  Economics for Life 
895-xxx รายวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ   

  
13.1.4 คณะวิทยาศาสตร์  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จ านวน 19 รายวิชา ได้แก่  
 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1     
   Co-Curricular Activities I  
 315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา     
   Introduction to Intellectual Property 
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  315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม    
              Science, Technology and Society 
   322-100  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
      Mathematics in Everyday Life  
   324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น      
                       Introductory Organic Chemistry 
    325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น    
                        Introductory Organic Chemistry Laboratory  
   326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป      
                        General Microbiology 
   327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป     
                        General Microbiology Laboratory 
   328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน      
                        Basic Biochemistry 
           328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1       
                        Biochemistry Laboratory I 
    336-211 General Pharmacology 
                                   เภสัชวิทยาทั่วไป 
 336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน           
            Drugs and Health Products in Daily Life 
 336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน     
                        Toxic Substances in Daily Life 
     338-315 สรีรวิทยาของสัตว์      
              Animal Physiology 
     342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน  
       Polymers in Daily Life 
     345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์     
              Computers and Applications 
                    345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม      
              Computer and Programming 
                    347-201 สถิติในชีวิตประจ าวัน  
                                   Statistics in Daily Life 
         347-203 ชีวสถิติ       
                        Biostatistics   
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จ านวน 8 รายวิชา ได้แก่ 
         322-101 แคลคูลัส 1      
                        Calculus I 
         322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2      
                        General Mathematics II 
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        324-101 เคมีทั่วไป  1 
                    General Chemistry I   
        324-102 เคมีทั่วไป  2       
                    General Chemistry II  
        325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1     
                    General Chemistry Laboratory I 
       325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2     
                   General Chemistry Laboratory II    
       332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1      
                   Fundamental Physics I 
       332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  1     
                   Fundamental Physics Laboratory I 
 
13.2 กลุ่มวิชาหรือรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชาหรือหลักสูตรอื่น จ านวน 61 รายวิชาได้แก่ 
        330-101 หลักชีววิทยา  1      
                     Principles of Biology I 
        330-102 หลักชีววิทยา  2      
                    Principles of Biology II 
        330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย    
                    Morphology of Plants and Algae 
   330-212 สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ    
                    Comparative Vertebrate Zoology 
   330-230 อนุกรมวิธานของพืช      
                    Plant Taxonomy 
   330-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง     
                    Invertebrate Zoology 
   330-232 อนุกรมวิธานของสัตว์     
                    Animal Taxonomy 
  330-233 การส ารวจและด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ทางทะเล                                              

          Marine Conservation Diving and Survey 
  330-234 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยา 
                               และความหลากหลายของแนวปะการังเขตร้อน      

                Introduction to Tropical Reef Ecology and Diversity 
   330-250 นิเวศวิทยา       
                    Ecology 
    330-300 ชีววิทยาของเซลล์      
                    Cell Biology 
   330-301 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ   
                    Economic Invertebrates 
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    330-302 บรรพชีววิทยา      
                        Paleobiology 
    330-303 ชีววิทยาของแหล่งน้ าจืด     
                        Freshwater Biology 
    330-304 พฤกษศาสตร์ทางทะเล     
                        Marine Botany 
    330-310 สัณฐานวิทยาเชิงเปรียบเทียบของพืชมีท่อล าเลียง   
                       Comparative Morphology of Vascular Plants 
   330-311 ฮีสโทโลยีของสัตว์      
                       Animal Histology  
    330-320 สรีรวิทยาของพืช      
                       Plant Physiology   
           330-331 แพลงก์ตอนทะเล      
                       Marine Planktonology     
           330-360 พันธุศาสตร์       
                       Genetics  
           330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา     
                       Fundamentals of Biological Research 
           330-372 วิธีวิเคราะห์น้ าในการวิจัยทางชีวภาพ 
                        Water Analysis for Biological Research 
         330-373 การจัดการตัวอย่างทางชีววิทยา 
                        Biological Collection Management 
         330-382 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ    
                        Introduction to Evolution 
         330-401 ชีววิทยาของกล้วยไม้      
                        Orchid Biology 
         330-402 ชีววิทยาของไม้ดอกไม้ประดับ    
        Biology of Ornamental Plants 
         330-403 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ     
                        Economic Botany 
        330-404 หลักเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช    
                        Principles of Plant Biotechnology 
        330-405 ชีววิทยาของกุ้งทะเล      
                Biology of Penaeidae 
        330-406 ชีววิทยามลพิษ      
                        Pollution Biology    
        330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 
                        Plant Anatomy     
        330-431 สาหร่ายวิทยา        
                Phycology 
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       330-432 พืชน้ า       
                   Aquatic Plants 
       330-433 ไบรโอไฟต์วิทยา      
           Bryology   
                  330-434 เทอริโดไฟต์วิทยา      
           Pteridology 
       330-435 กีฏวิทยา       
           Entomology 
       330-437 มีนวิทยา         
               Ichthyology 
       330-438 ปักษีวิทยา       
            Ornithology 
       330-439 วิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน  
            Herpetology        
  330-440 ชีววิทยาการเจริญของสัตว์     
   Animal Developmental Biology   
       330-452 นิเวศวิทยาทางทะเล       
            Marine Ecology 
   330-453 นิเวศวิทยาของพืช      
            Plant Ecology  
  330-462 พันธุศาสตร์ประยุกต์      
           Applied Genetics 
    330-463 พันธุศาสตร์พฤติกรรม     
            Behavioural Genetics 
   330-470 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช    
                    Plant Tissue and Organ Culture 
   330-471 ไมโครเทคนิค      
                    Microtechniques 

      330-473 การด าน้ าด้วยถังอากาศส าหรับนักชีววิทยา          
                  SCUBA Diving for Biologists 

   330-475 สัมมนาทางชีววิทยา      
                    Seminar in Biology 
   330-481 พฤติกรรมของสัตว์       
                Animal Behaviour 
   330-482 ชีววิทยาการอนุรักษ์       
                Conservation Biology 
   330-483 พันธุศาสตร์โมเลกุลในการวิจัยทางชีววิทยา  
                    Molecular Genetics Methods in Biological Research 
   330-484 พันธุศาสตร์โมเลกุลของแมลง 
                    Insect Molecular Genetics  
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    331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  1     
                        Principles of Biology Laboratory I 
    331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  2     
                        Principles of Biology Laboratory II  
      331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา      
                        Ecology Laboratory  
           331-270 ชีววิทยาภาคสนาม      
                        Field Biology 
           331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์     
                        Genetics Laboratory 
           331-476 การฝึกงาน       
                        Training  
           331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1     
                        Project in Biology I 
           331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2     
                        Project in Biology II 
           331-493 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา     
                        Co-operative Education in Biology 
 
13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์- 
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาซึ่งแต่งตั้งโดย 
หัวหน้าภาควิชา ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของรายวิชา 

13.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้  

13.3.4 คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ด าเนินการประสานงานกับ 
ภาควิชาหรือหลักสูตรอ่ืนทั้งในคณะวิทยาศาสตร์และคณะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
รายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยาสามารถเข้าใจกระบวนการของชีวิตตั้งแต่ระดับโมเลกุล
ถึงระดับชีวมณฑล ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นหนึ่งเดียว มี
ทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถท าการวิจัยเบื้องต้นและเขียนรายงานทางวิชาการได้  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านสังคม  ซึ่ง
ส าคัญต่อการพัฒนาอย่างมี “ดุลยภาพ” ในแง่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม  สามารถ-
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจและสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
วิชาชีพด้านชีววิทยา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ คือ 

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้พ้ืนฐาน สาขาวิชาชีววิทยา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่าง
สมดุล สามารถท าการวิจัยเบื้องต้นตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าเสนอผลงานและเขียนรายงาน
เชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมส าหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือการท างานวิชาชีพสาขาวิชา
ชีววิทยา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เป็นข้อเท็จจริงความคิดเชิงมโนทัศน์ความคิดเชิงวิพากษ์ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการจัดการกับปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  สามารถบูรณาการ
ความรู้ด้านต่างๆทางสาขาวิชาชีววิทยาที่ซับซ้อนและหลากหลายของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับชีวโมเลกุล จนถึง
ระดับระบบนิเวศเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได ้

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตผู้มีความรับผิดชอบสามารถท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าและผู้
ตามที่ดี  มีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดีเป็นระบบและมีทัศนคติเชิงบวกในการประกอบ
วิชาชีพ สาขาวิชาชีววิทยา 
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    2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
      คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์  
มาตรฐานของ สกอ. และมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ
โดยการจัดท า SAR 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลกัสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
3. ตดิตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในวิชา 
ชีพ 
4. ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อผู้ประกอบ 
วิชาชีพ(บัณฑิต) 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 
3. ผลสรุปและผลการประเมินการประชุม 
4. รายวิชาในหลักสตูรที่สอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงของวิชาชีพ 
5. แบบสอบถามศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต 

2. ส่งเสรมิการจดัการเรียนการสอน
แบบ active learning การจัดการ
เรียนรูเ้ชิงบูรณาการเรียนรู้กับการ
ท างาน (Work integrated learning)  

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจดัการเรียนการ
สอนแบบ active learning การจดัการเรียนรู้
เชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Work 
integrated learning) และ/หรือการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผูส้อนใน
รายวิชาต่างๆ  
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบ 
active learning 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผูส้อนจาก best 
practice ของการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
 

1. จ านวนรายวิชาจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning การจัดการเรียนรู้
เชิงบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน 
(Work integrated learning)  
2. ผลการประเมินรายวิชาสอนแบบ 
active learning และผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรยีน
การสอนแบบ active learning 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เรียนการสอนแบบ active learning 

3. ส่งเสรมิการเรียนรู้ทีเ่น้น
ภาษาอังกฤษ 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจดัการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2.รายวิชาในหลักสตูรทีส่อนภาษาอังกฤษมี   
ร้อยละ 50  
3.พัฒนาสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
4.ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรยีน 

1. จ านวนโครงการเพิม่พูนทักษะการ
จัดการเรียนการสอนภาษอังกฤษส าหรับ
อาจารย ์
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกจิกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 
3. จ านวนรายวิชา/สื่อการสอนที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 
4. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาภาษาอังกฤษ 

4. ปรับปรุงวธิีการวัดและการ              
ประเมินผล 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกีย่วกับวิธีการวัดและ
ประเมินผล 
2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวเิคราะห์ข้อสอบ 
3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินแตล่ะ
รายวิชา 

1. จ านวนโครงการเพิม่พูนทักษะเกี่ยวกับ
วิธีการวัดและประเมินผลส าหรับ 
อาจารย ์
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกจิกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับวิธีการวดัและ
ประเมินผล 
3. ผลการวเิคราะห์ข้อสอบ 
4. เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
5. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
6. ความพึงพอใจของนักศึกษา 



13 

  
   

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน 
(ทั้ง 5 ด้าน) 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรยีนรู้และ
การประเมินผลการเรยีนรู้ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
2. ติดตามประเมินทักษะของอาจารย์ในการ 
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 
 

1. จ านวนโครงการเพิม่พูนทักษะการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ส าหรับอาจารย ์
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกจิกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยอาจารย ์
5. ผลการประเมินนักศึกษาตามมาตร- 
ฐานผลการเรยีนรู้แต่ละด้าน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษา 

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ข.) 
 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคมถึง ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคมถึง เมษายน 
ภาคฤดูร้อน         เดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยา- 
ศาสตร์คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 

2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ 

2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการการคัดเลือกนักเรียน โดยการรับตรง 
14 จังหวัด โครงการทุนเรียนดี  โครงการวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  โครงการพสวท.  โครงการโอลิมปิก
วิชาการ  และโครงการพิเศษเช่น โครงการ Sci-seed ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 
2.3.2 ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนในสาขาวิชาชีพ 
2.3.3 ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอส าหรับเรียนในสาขาวิชาชีพ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 
2.4.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ต่ า(ก่อนเปิดภาคการศึกษา) 
2.4.3 จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 

ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 80 80 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
  ใช้งบประมาณแผ่นดินประจ าปีและงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีของภาควิชาชีววิทยา โดยมี
รายการงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการเปิดสอนหลักสูตร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



  16 
 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบในชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้าม)ี 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ภาคผนวก ข.) 
 
2.9 การจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร              130 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
   1)กลุ่มวิชาภาษา       12 หน่วยกิต 
   2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต 
   3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6 หน่วยกิต   
 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ         94 หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน     26 หน่วยกิต 
   2) กลุ่มวิชาบังคับ (แผนปกต)ิ     58 หน่วยกิต 
   -  วิชาแกน       15 หน่วยกิต 
   -  วิชาเฉพาะ                40 หน่วยกิต 
   2) กลุ่มวิชาบังคับ (แผนสหกิจศึกษา)    55 หน่วยกิต 
   -  วิชาแกน       15 หนว่ยกิต 
   -  วิชาเฉพาะ                43 หน่วยกิต 
   3) กลุ่มวิชาเลือก            10-13 หน่วยกิต 
  - แผนปกต ิ      13 หน่วยกิต  
  -  แผนสหกิจศึกษา      10 หน่วยกิต  
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
 
 3.1.3 รายวิชา 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30 หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาภาษา                            จ านวน 12 หน่วยกิต 
 
     - วิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 
 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(2-2-5)   
 Fundamental English Listening and Speaking  
 890-102   การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(3-0-6)   
 Fundamental English Reading and Writing 
 
 และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มรายวิชา 
  -วิชาเลือก      6 หน่วยกิต 
 890-211   เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ                              3(3-0-6) 
  Improving Listening Skill in English 
                      890-212   การสนทนาภาษาอังกฤษ 1    3(3-0-6) 
                                    English Conversation I 
                      890-213   การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                                    3(3-0-6) 
  English Conversation II 
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                        890-214   เสริมทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ               3(2-2-5) 
                                         Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
  890-221   การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

     Improving Reading in English 
                       890-222   การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
                                         Functional Reading 
  890-223   การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
      Reading English Newspapers 
                        890-224   การแปลเบื้องต้น                                                3(3-0-6) 
      Introduction to Translation 
  890-226   ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง                 3(3-0-6) 
      English Grammar for Real Life Communication 
                        890-227   การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                3(3-0-6) 
      Introduction to English Writing 
  890-231   การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6)   
       Communication in English in Science and Technology 
                        890-251   การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 3(3-0-6) 
      Reading English in an Academic Context 
                        890-252   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                            3(3-0-6) 
      Writing Academic English 
  890-261   ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 3(3-0-6) 
      English in the Workplace  
  890-351   ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 3(3-0-6)   
      Study Skills in English for Higher Studies  
  890-361   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 3(3-0-6) 
      English for Job Application 

  895-125   การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
     Thai Usage     
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   2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   จ านวน 12 หน่วยกติ 
     -วิชาบังคับ             8 หน่วยกิต 
     (1) เลือกเรียนรายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  001-101   อาเซียนศึกษา     3(2-2-5) 

        ASEAN Studies  
 001-131 สุขภาวะกายและจิต     3(2-2-5) 
   Healthy Body and Mind   

874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนนิชวีิตประจ าวนั 3(3-0-6) 
   Law Relating to Occupations and Everyday Life   
  895-135 สุนทรีย์ศาสตร์แห่งชีวิต    3(2-2-5) 
   Life Aesthetics 
 895-171   ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต                    3(2-2-5) 
  Wisdom of Living 
               (2)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร    1 หน่วยกิต 
  315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1    1(0-0-3)   
   Co-Curricular Activities I  
  (3)  รายวิชาพลศึกษา     1 หน่วยกิต 
 895-xxx    วชิากีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ     1(x-y-z) 
  
 และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า 4 
หน่วยกิตจากรายวิชาที่เหลือข้างต้น หรือจากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  -วิชาเลือก      4 หน่วยกิต 
  895-101 พฤติกรรมศาสตร์     3(3-0-6)   
  Behavioral Science  
  895-203  จิตวิทยาทั่วไป     3(3-0-6)   
  General Psychology 
  895-205  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง    2(2-0-4)   
    Economics and Government  
 895-303  เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต    3(3-0-6)   
    Economics for Life   
 895-122   การใช้ห้องสมุดและวิธีการเขียนรายงาน   1(1-0-2) 
     Using the Library and Report Writing 
 895-xxx    วิชากีฬา พลศึกษาหรือนันทนาการ     1(x-y-z) 
 
 
 
 
 



  20 
 

 

  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               จ านวน 6 หน่วยกิต 
  -วิชาบังคับ       3 หน่วยกิต 
  345-101  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 
     Computers and Applications 
 
  และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า  
3 หน่วยกิตจากรายวิชาที่เหลือข้างต้น หรือจากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
   -วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 315-103   ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4) 
  Introduction to Intellectual Property 
 315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3(3-0-6)   
     Science, Technology and Society 
 322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Mathematics in Everyday Life 
 336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป 2(2-0-4) 
  General Pharmacology 
 336-212  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน          2(2-0-4)  
  Drugs and Health Products in Daily Life  
 336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Toxic Substances in Daily Life 
 340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Man and Science 
 340-253 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน 2(2-0-4) 
  Everyday Science 
 342-200  พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน                                  2(2-0-4)  
  Polymer in Daily Life 
         345-102    คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) 
        Computer and Programming 
                      347-201     สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
         Statistics in Daily Life  
   
   ข.หมวดวิชาเฉพาะ         94 หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน         จ านวน 26 หน่วยกิต 
   322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
    Calculus I 
   322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
    General Mathematics II 
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       324-101   เคมีทั่วไป 1                                                          3(3-0-6) 
                      General Chemistry I   
   324-102 เคมีทั่วไป 2      3(3-0-6)  
     General Chemistry II  
   325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0)  
   General Chemistry Laboratory I 
   325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
     General Chemistry Laboratory II    
   330-101 หลักชีววิทยา 1      3(3-0-6)  
   Principles of Biology I 
   330-102 หลักชีววิทยา 2      3(3-0-6) 
    Principles of Biology II 
   331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1    1(0-3-0)  
    Principles of Biology Laboratory I    
   331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2    1(0-3-0) 
     Principles of Biology Laboratory II   
       332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1      3(3-0-6) 
    Fundamental Physics I 
   332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1    1(0-2-1) 
   Fundamental Physics Laboratory I 
   
  2) กลุ่มวิชาบังคับ     จ านวน 55 หน่วยกิต 
        วิชาแกน                           15 หน่วยกิต  
   324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น     3(3-0-6) 
   Introductory Organic Chemistry  
   325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น    1(0-3-0) 
   Introductory Organic Chemistry Laboratory  
   326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป     3(3-0-6) 
   General Microbiology 
   327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป    1(0-3-0) 
   General Microbiology Laboratory 
   328-302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
   Basic Biochemistry 
       328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1     1(0-3-0) 
   Biochemistry Laboratory I 
   347-203 ชีวสถิติ       3(2-2-5) 
   Biostatistics 
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 วิชาเฉพาะ         40 - 43 หน่วยกิต 
   แผนปกติ  40 หน่วยกิต (ท าโครงงานทางชีววิทยา 1) 
   แผนสหกิจศึกษา 43 หน่วยกิต (ไม่ท าโครงงานทางชีววิทยา 1) 
 
   330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย 4(3-3-6) 
   Morphology of Plants and Algae 
   330-212 สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ 3(2-3-4) 
   Comparative Vertebrate Zoology 
   *330-230 อนุกรมวิธานของพืช         3(2-3-4) 
   Plant Taxonomy 
   330-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง        4(3-3-6) 
   Invertebrate Zoology 
   *330-232 อนุกรมวิธานของสัตว์         3(2-3-4) 
   Animal Taxonomy 
   330-250 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
   Ecology 
   330-300 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-6) 
   Cell biology 
   **330-320 สรีรวิทยาของพืช 4(3-3-6) 
   Plant Physiology    
   330-360 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
   Genetics  
   330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา 2(2-0-4) 
   Fundamentals of Biological Research 
  330-382 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ                   3(3-0-6) 
   Introduction to Evolution 
           330-473    การด าน้ าด้วยถังอากาศส าหรับนักชีววิทยา 2(1-2-3) 
   SCUBA Diving for Biologists  
   330-475 สัมมนาทางชีววิทยา 1(1-0-2) 
   Seminar in Biology 
   331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0) 
   Ecology Laboratory  
   331-270 ชีววิทยาภาคสนาม 1(0-3-2) 
   Field Biology 
   331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0) 
   Genetics Laboratory 
       ***331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1 3(0-9-0) 
   Project in Biology I 
       ***331-493 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6(0-18-0) 
     Co-operative Education in Biology 



23 

  
   

   **338-315   สรีรวิทยาของสัตว์                                                    4(3-3-6) 
                    Animal Physiology 
 * และ ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง ถ้าเรียนทั้งสองวิชาให้นับวิชาที่สองเป็นวิชาเลือก 
 *** สามารถเลือกเรียนทั้งในและต่างประเทศ 
 
    3) กลุ่มวิชาเลือก     จ านวน 10 - 13 หน่วยกิต 
   แผนปกติ  13 หน่วยกิต 
   แผนสหกิจศึกษา 10 หน่วยกิต  
   ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  330-233   การส ารวจและด าน้ าเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเล  2(1-2-3)                                            

            Marine Conservation Diving and Survey 
    330-234   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยา 
                                 และความหลากหลายของแนวปะการังเขตร้อน              3(3-0-6)   

                 Introduction to Tropical Reef Ecology and Diversity 
        330-301 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ  3(2-3-4) 
   Economic Invertebrates 
   330-302 บรรพชีววิทยา      3(3-0-6) 
   Paleobiology 
   330-303 ชีววิทยาของแหล่งน้ าจืด     3(2-3-4) 
   Freshwater Biology 
   330-304 พฤกษศาสตร์ทางทะเล     3(2-3-4)  
    Marine Botany  
   330-310 สัณฐานวิทยาเชิงเปรียบเทียบของพืชมีท่อล าเลียง  3(2-3-4) 
   Comparative Morphology of Vascular Plants 
   330-311 ฮีสโทโลยีของสัตว์     4(3-3-6) 
   Animal Histology  
   330-331 แพลงก์ตอนทะเล     3(2-3-4) 
   Marine Planktonology 
   330-372 วิธีวิเคราะห์น้ าในการวิจัยทางชีวภาพ   3(1-6-2) 
   Water Analysis for Biological Research 
   330-373 การจัดการตัวอย่างทางชีววิทยา    3(2-3-4) 
                      Biological Collection Management 
 330-374   การออกแบบการทดลองและ    3(2--3-4) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาทางชีววิทยา   
            Experimental Design and Data Analysis for Biological Studies 
 330-375   วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม             3(2-3-4) 
 Mammalogy 
   330-401 ชีววิทยาของกล้วยไม้     3(2-3-4) 
   Orchid Biology 
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    330-402   ชีววิทยาของไม้ดอกไม้ประดับ         3(3-0-6) 
         Biology of Ornamental Plants 
    330-403   พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ         3(3-0-6) 
       Economic Botany 
    330-404 หลักเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 2(2-0-4) 
   Principles of Plant Biotechnology 
   330-405 ชีววิทยาของกุ้งทะเล 3(2-3-4) 
    Biology of Penaeidae  
   330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช        3(2-3-4) 
   Plant Anatomy 
   330-431 สาหร่ายวิทยา         3(2-3-4) 
    Phycology 
   330-432 พืชน้ า          3(2-3-4) 
   Aquatic Plants 
   330-433 ไบรโอไฟต์วิทยา 3(2-3-4) 
    Bryology  
       330-434    เทอริโดไฟต์วิทยา 3(2-3-4) 
        Pteridology 
   330-435 กีฏวิทยา          4(3-3-6) 
    Entomology 
   330-437 มีนวิทยา          4(3-3-6) 
    Ichthyology 
   330-438 ปักษีวิทยา          3(2-3-4) 
    Ornithology 
   330-439 วิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน     3(2-3-4) 
    Herpetology        
    330-440   ชีววิทยาการเจริญของสัตว์        3(2-3-4) 
         Animal Developmental Biology   
   330-452 นิเวศวิทยาทางทะเล 3(2-3-4) 
    Marine Ecology 
   330-453 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-4) 
    Plant Ecology 
  330-462 พันธุศาสตร์ประยุกต์ 3(2-3-4) 
   Applied Genetics 
   330-470 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช 3(2-3-4) 
   Plant Tissue and Organ Culture 
   330-471 ไมโครเทคนิค 3(1-6-2) 
    Microtechniques 
   330-481 พฤติกรรมของสัตว์ 3(2-3-4) 
    Animal Behaviour 
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   330-482   ชีววิทยาการอนุรักษ์                                                3(3-0-6) 
              Conservation Biology 
   330-483   พันธุศาสตร์โมเลกุลในการวิจัยทางชีววิทยา                     3(2-3-4) 
              Molecular Genetics Methods in Biological Research 
   330-484   พันธุศาสตร์โมเลกุลของแมลง    3(3-0-6)  
    Insect Molecular Genetics 
   331-476 การฝึกงาน      2(0-12-0) 
    Training  
   331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2 3(0-9-0) 
   Project in Biology II 
 
  ภาควิชาชีววิทยาอาจก าหนดรายวิชาอ่ืน หรือรายวิชาที่เปิดใหม่ หรือวิชาอ่ืนที่เปิดสอนเพ่ิมเติม
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีววิทยาทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเลือก 
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกติ  
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจซึ่งเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อน หรือ
ใกล้เคียงกับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือหมวดวิชาเฉพาะหรือรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ทั้งนี้ได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

โครงสร้างหลักสูตร  
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที ่1 
       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 1(0-3-0) 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
331-101 
332-101 
332-111 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 

1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 

xxx-xxx 
 
วิชาบังคับเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3(x-y-z) 

   
 รวม              18[x-y-z] 
   

  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป2 3(3-0-6) 
324-102 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) 
330-102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-0) 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

......... วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
895-xxx วิชาเลือกจากรายวิชาในสาขากีฬา 

พลศึกษาหรือนันทนาการ 
 

1(x-y-z) 

รวม 21[x-y-z] 
หมายเหตุ: การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม รายวิชา 890-101  
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และรายวิชา 890-102การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

345-101 วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   

3(3-0-6) 

324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1(0-3-0) 
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย 4(3-3-6) 
330-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 4(3-3-6) 
347-203 ชีวสถิติ      3(2-2-5) 

xxx-xxx 
 
วิชาบังคับเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

             3(x-y-z) 

   
รวม 21[x-y-z] 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

315-101 
328-302 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
ชีวเคมีพ้ืนฐาน 

1(0-0-3) 
3(3-0-6) 

328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี  1 1(0-3-0) 
330-212 สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ 3(2-3-4) 
330-250 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0) 
331-270 ชีววิทยาภาคสนาม 1(0-3-2) 
330-360 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0) 
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

                 
   

รวม 20[14-15-33] 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-0) 

   *338-315 สรีรวิทยาของสัตว์ หรือวิชาเลือกภาค 4(3-3-6) 
330-xxx วิชาเลือกภาค 3(x-y-z) 
895-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3(x-y-z) 
895-xxx 

 
...... 

วิชาเลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
วิชาเลือกจากกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2-3(x-y-z) 
 

1-2(x-y-z) 

            รวม 18[x-y-z] 
   

  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

*330-320 สรีรวิทยาของพืชหรือวิชาเลือกภาค 4(3-3-6) 
330-xxx วิชาเลือกภาค 3(x-y-z) 
330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา 2(2-0-4) 
890-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

 **330-230 อนุกรมวิธานของพืช  3(2-3-4) 
 **330-232 อนุกรมวิธานของสัตว์  3(2-3-4) 

330-300 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-6) 
   
 รวม 19[x-y-z] 

* และ **เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง ถ้าเรียนทั้งสองวิชาให้นับวิชาที่สองเป็นวิชาเลือก 
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แผน 1.  แผนปกติ  
ปีท่ี 4 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 
      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

330-382 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
***330-475 สัมมนาทางชีววิทยา 1(1-0-2) 

895-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3(x-y-z) 
   

รวม 7[x-y-z] 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1 3(0-9-0) 
330-xxx วิชาเลือกภาค 3(x-y-z) 

   
   

รวม 6[x-y-z] 
 
*** เลือกลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2  
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แผน 2. แผนสหกิจศึกษาทางชีววิทยา  
   

ปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

330-382 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
330-475 สัมมนาทางชีววิทยา 1(1-0-2) 
895-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3(x-y-z) 

   
รวม 7[x-y-z] 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

331-493 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6(0-18-0) 
   

รวม 6[0-18-0] 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
รายละเอียด ในภาคผนวก ค. 
3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 อาจารย ์ นายสิงโต บญุโรจน์พงศ์ ปร.ด. 
วท.ม. 

ชีววิทยา 
สัตววิทยา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2554 
2546 

    วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2540 
2 รองศาสตราจารย ์ นางลัดดา เอกสมทราเมษฐ์ วท.ม. พฤกษศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 
    วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2522 
3 รองศาสตราจารย ์ นายพรศิลป์ ผลพันธิน D.Agr. Fisheries University of Tokyo, Japan 2534 
   วท.ม. วิทยาศาสตร์ทาง

ทะเล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529 

    วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2524 
4 อาจารย ์ นางสาวรุจินาถ ศรีวุ่น ปร.ด. 

วท.บ. 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2550 
2540 

        
5 อาจารย ์ นางสาวกฤติกา แก้วจ านง Ph.D. Plant Science University of Aberdeen, 

U.K. 
2550 

    M.Sc. 
 
 

วท.บ. 

Plant Breeding 
and 

Biotechnology 
ชีววิทยา 

University of East Anglia, 
U.K. 

 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2546 
 
 

2545 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 รองศาสตราจารย ์ นายกิติเชษฐ์  ศรีดิษฐ Ph.D. Botany University of Vienna, Austria 2540 
   วท.ม. พฤกษศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 
    วท.บ. พฤกษศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528 

*2  รองศาสตราจารย ์ นางจุฑามาส  ศตสุข Ph.D. Zoology La Trobe University, Australia 2531 
   M.Sc. Technology of Crop 

Protection 
Reading University, U.K. 2525 

    วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2520 
    วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2518 
3 รองศาสตราจารย ์ นางอุปถัมภ์  มีสวัสดิ ์ ปร.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2549 
   วท.ม. ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม มหาวิทยาลยัมหิดล 2533 
    วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2529 
4  รองศาสตราจารย ์ นางสาวอัญชนา ประเทพ Ph.D. Biological Science University of Liverpool, U.K. 2544 
   วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2538 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายจรลั ลีรติวงศ ์ ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2551 
2544 
2539 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายวชิระ เหล็กนิ่ม Ph.D. Marine Biology James Cook University, 
Australia 

2545 

    วท.บ. วาริชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2526 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายสาระ บ ารุงศร ี Ph.D. Zoology University of Aberdeen, U.K. 2545 
   วท.ม. ชีววิทยาป่าไม ้ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2540 
    วท.บ. วนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2536 
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ล าดับที ่
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายสหัช  จันทนาอรพินท์ Dr.rer.nat Botany University of Bonn, Germany 2553 
   วท.ม. พฤกษศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
    วท.บ. พฤกษศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 
9 อาจารย ์ นายขวัญ  นวลเจริญ M.Sc. 

 
วท.บ. 

Ecosystem analysis 
and Governance 

ชีววิทยา 

University of  Warwick, U.K. 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2542 
 

2539 
10 อาจารย ์ นายจารุวัฒน ์ นภีตะภฏั Ph.D. Fisheries Science University of Fisheries, Japan 2545 
   M.Sc. Agriculture Kagawa University, Japan 2526 
    วท.บ. ประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2518 

11 อาจารย ์ นางสาวจารุวรรณ  มะยะกลู ปร.ด. 
วท.ม. 

ชีววิทยา 
นิเวศวิทยา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 
2549 

    วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2546 
**12  อาจารย ์ นายเจรญิศักดิ์  แซไ่ว่ วท.ม. 

วท.บ. 
พฤกษศาสตร ์

ชีววิทยา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2552 
2546 

13   อาจารย ์ นางสาวกริ่งผกา วังกุลางกูร 
Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Marine Biology 
นิเวศวิทยา 
ชีววิทยา 

Bangor University, UK 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2558 
2552 
2558 

14 อาจารย ์ นายชัชวาล  หมื่นโพธ์ิ ปร.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2553 
   วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2547 

15 อาจารย ์ นายนาวี  หนุนอนันต์ ปร.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2552 
   วท.ม. นิเวศวิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2546 
    วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2540 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

    16 อาจารย ์ นายปฐมฤกษ์  อิงสันเทียะ ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2558 
2547 

17 
 

 อาจารย ์
 

นางสาวพิมพ์ชนก  บัวเพชร 
 

 
วท.บ. 

 
ชีววิทยา 

 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
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18 อาจารย ์ นายพีรภัฏ  รุ่งสัทธรรม Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Integrative Plant Biology 
พันธุศาสตร ์
ชีววิทยา 

U. Montpellier 2, France 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2554 
2548 
2544 

19 อาจารย ์ นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง M.Sc. 
 

วท.บ. 

Marine Environmental 
Management 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

James Cook University, 
Australia 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2542 
 

2534 
20 อาจารย ์ นางสาวศรณัยา พีระเกียรติขจร Ph.D. Engineering Osaka University, Japan 2558 
    M.Sc. Biotechnology Osaka University, Japan 2555 
    วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2553 

21 
 

อาจารย ์
 

นางสาวศันสรียา วังกุลางกูร 
 

วท.ด 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สัตววิทยา 
ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2548 
2541 
2538 

22 อาจารย ์ นางสาวอริยา เดชธราดล วท.ม. นิเวศวิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2553 
   วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2549 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

23 อาจารย ์ Mr. James  D. True Ph.D. Marine Biology James Cook University, 
Australia 

2548 

    M.Sc. Marine Biology James Cook University, 
Australia 

2538 

    B.Sc. Marine Biology and 
Computer Science 

James Cook University, 
Australia 

2536 

24 อาจารย ์
 

Mr. Stefano G. A. Draisma 
 

Ph.D. 
 

B.Sc./M.Sc. 
 

Marine Biology 
 

Marine Biology  

Leiden University, 
Netherlands 

University of Groningen, 
Netherlands 

2545 
 

2537 

25 อาจารย ์ นายโสภาค จันทฤทธิ ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ 

ชีววิทยา 
นิเวศวิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2551 
2547 

        
        

26 นักวิจัย นายพิพัฒน์ สร้อยสุข ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

 

ชีววิทยา 
นิเวศวิทยา 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม ้
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

2556 
2551 
2547 

        
*ข้าราชการบ านาญและ** ลาศึกษาต่อ
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 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษาทางชีววิทยา)  
    4.1 รายวิชาการฝึกงาน 
 4.1.1 ค าอธิบายรายวิชาการฝึกงาน 

 ฝึกงานและดูงาน ในห้องปฏิบัติการของสถานีวิจัย  องค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา 
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านความรู้  สังคม  ความสามารถ และความรับผิดชอบของนักศึกษา โดยใช้เวลาฝึกงานระหว่าง
เดือน พฤษภาคมถึงสิงหาคมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และสัปดาห์ละไม่ต่ ากว่า  
25-30 ชั่วโมง โดยภาควิชาติดต่อและประสานกับแหล่งฝึกงาน 
4.1.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาการฝึกงาน 

4.1.2.1 มีความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นระบบในสาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติ 

4.1.2.2 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 
4.1.2.3 มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และสถานการณ์ต่างๆ ได้

อย่างเหมาะสม 
4.1.2.4 มีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.1.2.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล สามารถใช้ทักษะทาง

คณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล(ถ้ามี) เพ่ือน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม 
4.1.3 ช่วงเวลาการฝึกงาน 

เดือน พฤษภาคม ถึงสิงหาคมของชั้นปีที่ 3 เป็นระยะเวลา 1½ ถึง 2½ เดือน และลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 
4.1.4 จ านวนหน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 
4.1.5 การด าเนินการโดยอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาการฝึกงาน และอาจารย์ประจ าวิชา 
4.1.5.1 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1(สิงหาคม ถึง ธันวาคม) 

1) แนะน าวิชาฝึกงาน สถานที่ฝึกงาน และการกรอกแบบฟอร์มสมัครขอฝึกงาน    
2) นักศึกษาส่งแบบฟอร์มสมัครขอฝึกงานพร้อมรายละเอียด 
3) อาจารย์ผู้ประสานงานฯ ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ไปยังแหล่งฝึกงานจนได้รับการตอบรับ 

4.1.5.2 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ( มกราคมถึงพฤษภาคม) 
1) อาจารย์ผู้ประสานงานฯ ด าเนินการต่อ จนไดท้ี่ฝึกงานครบตามจ านวนและความสนใจของนักศึกษา 
2) ประกาศสถานที่ฝึกงานและงานทีจ่ะไปฝึก เพ่ือให้นักศึกษายืนยันการไปฝึกงาน 
3) ส่งจดหมายติดต่อท่ีพัก (ถ้ามี) และขอก าหนดการการฝึกงาน(ถ้ามี) 
4) แจ้งนักศึกษาให้ค้นคว้าความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะฝึกงาน เพื่อการทดสอบก่อนไปฝึกงาน 
5) แจ้งยืนยันการฝึกงานกับแหล่งฝึกงาน  จัดปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาก่อนการไปฝึกงานและมอบ

สมุดบันทึกประจ าวัน จดหมายส่งตัวพร้อมแบบประเมินนักศึกษา โดยมีข้อมูลการน าเสนอการฝึกงาน รูปแบบ
การท ารายงาน และเบอร์โทรติดต่อ/อีเมล์ของผู้ประสานงานฯใส่ไว้ใน LMS ของวิชาฝึกงาน 
4.1.5.3 ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน(พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม) 

อาจารย์ผู้ประสานงานฯ ติดตามข่าวการฝึกงานและความเป็นอยู่ของนักศึกษาผ่านอีเมล์/โทรศัพท์ 
และอาจไปนิเทศการฝึกงาน ณ สถานที่ฝึก 
4.1.5.4 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1(สิงหาคม ถึง ธันวาคม) 

1) นักศึกษาน าเสนอผลการฝึกงาน ประมาณกลางหรือปลายเดือนกันยายน 
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       2) ส่งสมุดบันทึกประจ าวันและรายงานการฝึกงาน ประมาณกลางหรือปลายเดือนตุลาคม 
  3) ประเมินผลรายวิชาโดยนักศึกษา ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน 
  4) อาจารย์ผู้ประสานงานฯนัดพบนักศึกษาเพ่ือประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่ไปฝึกงาน   
ผู้ดูแลการฝึกงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นต้นโดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 
4.1.6 การประเมินผลเป็นระบบเกรด  

4.1.6.1 การประเมินนักศึกษาด้วยแบบประเมิน โดยผู้ดูแลการฝึกงาน เท่ากับ ร้อยละ 60 
4.1.6.2 การประเมินนักศึกษาและหน่วยงานที่ไปฝึกจากการสังเกต โดยอาจารย์ประจ าวิชา เท่ากับ 0

เปอร์เซ็นต*์ 
4.1.6.3 การน าเสนอด้วย powerpoint ประเมินโดยอาจารย์ เพ่ือนนักศึกษาและนักศึกษาเอง เท่ากับ 15 + 

5 = 20 เปอร์เซ็นต ์
4.1.6.4 การส่งรายงาน ประเมินโดยอาจารย์ เท่ากับ 20เปอร์เซ็นต ์
หมายเหตุ* การประเมินนักศึกษาและหน่วยงานที่ไปฝึก โดยการนิเทศของอาจารย์ผู้ประสานงานวิชา/ 

คณาจารย์ของวิชา จะน ามาใช้ประกอบการตัดเกรดได้ ต้องท าเหมือนกันทุกแหล่งฝึกดังนั้น จึงใช้เป็น เพียงข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและการปรับปรุงรายวิชา 
4.2 รายวิชาสหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
4.2.1 ค าอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต และ
เตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง  
                ฝึกปฏิบัติงานจรงิในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ชุมขน ศึกษาระบบการท างานจริงที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิชาชีววิทยา พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการท างาน น าเสนองานและรายงานฉบับสมบูรณ์ 
4.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาสหกิจศึกษาทางชีววิทยา 

4.2.2.1 มีความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นระบบในสาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติ 

4.2.2.2 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี 
4.2.2.3 มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
4.2.2.4 มีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.2.2.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล สามารถใช้ทักษะทาง

คณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล (ถ้ามี) เพ่ือน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

4.2.2.6 สามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาชีววิทยาหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิด
วิพากษ์ การวางแผน และการบริหารจัดการ ให้งานที่รับมอบหมายบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.2.7 สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเสมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือพนักงานเต็มเวลา
ของสถานประกอบการนั้นๆ  
4.2.3 ช่วงเวลาของรายวิชาสหกิจศึกษาทางชีววิทยา 

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 
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      4.2.4 จ านวนหน่วยกิต 
       6 หน่วยกิต 

 4.2.5 การด าเนินการโดยอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาฯ และอาจารย์ของวิชาสหกิจฯ ผู้ต้องนิเทศและเป็นที ่  
      ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา 
        4.2.5.1 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 1) เดือนสิงหาคม รับสมัครส าหรับวิชาสหกิจศึกษาทางชีววิทยาโดยก าหนดว่านักศึกษาต้องได้เกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 และลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินวิชาอ่ืนๆ ครบแล้ว มีการกรอกแบบฟอร์ม 
คัดเลือก และสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจ าวิชาสหกิจฯ และบุคลากรจากสถานประกอบการ 

  2) ประกาศรายชื่อนักศึกษา  สถานประกอบการ  ต าแหน่งงาน และอาจารย์ของวิชาสหกิจฯผู้จะดูแล
ด้านวิชาการแก่นักศึกษา ประมาณเดือนตุลาคม 
  3) อาจารย์ผู้ประสานงานฯ และอาจารย์ผู้ดูแลด้านวิชาการของวิชาสหกิจฯจัดคอร์สอบรมเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและจัดปฐมนิเทศนักศึกษา พร้อมแจก
คู่มือวิชาสหกิจศึกษาทางชีววิทยา 

         4.2.5.2 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน 
  1) เดือนมกราคมถึงสิงหาคมนักศึกษาปฏิบัติงานเต็มเวลา ประมาณ 6 – 7 เดือน ณ สถานประกอบการ 

โดยมีบุคลากรจากสถานประกอบการดูแลและให้ค าแนะน า 
 2) นักศึกษาน าเสนอรายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคเป็นระยะๆ แก่บุคลากรผู้ดูแลนักศึกษา
ของสถานประกอบการ และอาจารย์ผู้ดูแลด้านวิชาการของวิชาสหกิจฯ ผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์
หรือ โปรแกรมสไกป์ (Skype) หรือ ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference)เป็นต้น 
 3) อาจารย์ผู้ดูแลด้านวิชาการของวิชาสหกิจฯต้องแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับก าหนดการที่จะไปนิเทศ ณ 
สถานประกอบการแก่บุคลากรผู้ดูแลนักศึกษาของสถานประกอบการ และนักศึกษา  ควรต้องมีการนิเทศอย่าง
น้อย 1 – 2 ครั้ง ในช่วงกลางและปลายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 4) นักศึกษาต้องน าเสนอ และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ แก่สถานประกอบการและภาควิชาชีววิทยา ก่อน
สิ้นเดือนกรกฎาคม 

           5) จัดการน าเสนอในรูปโปสเตอร์ เดือนสิงหาคม  
 4.2.6 การประเมินผล  เป็นG (Distinction)  U (Unsatisfactory)  และ S (Satisfactory)  

 4.2.6.1 การประเมินนักศึกษาด้วยแบบประเมิน และการสังเกต โดยบุคลากรผู้ดูแลของสถาน
ประกอบการ เท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต ์
 4.2.6.2 การประเมินนักศึกษาและหน่วยงานที่ไปฝึกจากการนิเทศด้วยแบบประเมิน การสังเกต และ
สัมภาษณ์ โดยอาจารย์นิเทศของวิชาสหกิจฯ เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต ์

 4.2.6.3 การน าเสนอด้วย powerpointของผลการปฏิบัติงาน/โครงงานวิจัย อย่างน้อย 2 ครั้ง ประเมิน
โดยอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ผู้ดูแลด้านวิชาการของวิชาสหกิจฯ บุคลากรผู้ดูแลของสถานประกอบการ และ
นักศึกษาประเมินตนเอง เท่ากับ 10 10  และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

 4.2.6.4 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประเมินโดยบุคลากรผู้ดูแลของสถานประกอบการ  หัวหน้าสถาน
ประกอบการ  และอาจารย์ผู้ดูแลด้านวิชาการของวิชาสหกิจฯเท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์ 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 ฝึกการท าวิจัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล รวมทั้งการวิจารณ์ผล สามารถน าเสนอ 
รายวิชาและเขียนรายงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติมาช่วยในการทดลอง ค้นข้อมูลและการน าเสนอ  
นอกจากนี้วางแผนให้นักศึกษาสามารถจบตามก าหนดของหลักสูตร 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีววิทยา ทางภาคทฤษฎีอย่างเป็นระบบสากล และทันสมัย 
5.2.2 มีความรู้ความเข้าใจในภาคปฏิบัติของสาขาวิชาชีววิทยา 
5.2.3 มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนที่ส่งเสริมองค์ความรู้ทางชีววิทยา  
5.2.4 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคการวิจัย  
5.2.5 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆและน ามาการประยุกต์ใช้ตลอดถึงผลกระทบของ

ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
   5.2.6 ทันต่อความก้าวหน้าและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

        5.2.7 มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิต 
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2ของชั้นปีที่ 4 (สิงหาคม ถึง พฤษภาคม) 
5.4 จ านวนหน่วยกิต   

3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 (สิงหาคมถึงธันวาคม) 
  1) ประกาศหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2) นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาท าโครงงาน 
  3) ประกาศรายชื่อนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคมถึงพฤษภาคม) 
  นักศึกษารับใบสมัครขอท าโครงงานและฟอร์มการเขียนโครงร่างโครงงาน 
ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 (สิงหาคมถึงพฤษภาคมปีถัดไป) 
  1) แจกคู่มือรายละเอียดวิชา 
  2) สมัครขอท าโครงงานทางชีววิทยา (เดือนสิงหาคม) 
  3) เสนอโครงร่างโครงงานทางชีววิทยา (ต้นเดือนตุลาคม) 
  4) สอบโครงร่างโครงงานทางชีววิทยา (กลางเดือนตุลาคม) 
  5) ส่งโครงร่างโครงงานทางชีววิทยา (สิ้นเดือนตุลาคม) 

 6) รายงานความก้าวหน้าของโครงงาน (ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม  ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม และครั้งที่ 3 เดือน
เมษายน) 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1 การสอบโครงร่างกลางเดือนตุลาคม สัดส่วนการประเมินด้วยคะแนน 10 เปอร์เซ็นต ์
  5.6.2 การสอบโครงงานกลางเดือนมิถุนายน สัดส่วนการประเมินด้วยคะแนน 15 เปอร์เซ็นต ์

5.6.3 การรายงานความก้าวหน้า 3 ครั้ง ช่วงระยะเวลาในเดือนธันวาคมมีนาคมและเมษายน สัดส่วนการ
ประเมินด้วยคะแนน 5 เปอร์เซ็นต ์
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 5.6.4 การตรวจเอกสารภาษาอังกฤษ 5 เรื่องตลอดภาคการศึกษา สัดส่วนการประเมินด้วยคะแนน 10
เปอร์เซ็นต ์

 5.6.5 การท าปฏิบัติการและการเขียนรายงานเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาสัดส่วนการประเมินด้วยคะแนน 60
เปอร์เซ็นต ์

 
หมายเหตุ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจ ารายวิชา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพ่ือน   
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. เข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายด้วยภาษาอังกฤษ 
4. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้ 
ภาษาอังกฤษ 
5. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย 
6. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานในต่าง 
ประเทศ 
1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ 
คอมพิวเตอร์ 
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  
การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ และการจัดการเรียน
แบบ e-learning 
1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการถือ 
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นการถือประโยชน์ 
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
3. จัดกิจกรรมในการน าเสนอโครงการที่เน้นการถือประโยชน์ของ 
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น 
กิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 
5. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่ 
หนึ่งในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  2)  มีระเบียบวินัย 
  3)  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4)  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  5)  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
  6)  ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น
และนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีการสอนที่สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมในแต่ละรายวิชา 
 2) เช็คชื่อเข้าชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย 
 3) เน้นการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 4) อาจารย์เป็นแบบอย่างท่ีดี 

   5) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มฝึกการเป็นผู้น าสมาชิกกลุ่มฝึกความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและส่วนรวม 
 6) จัดกิจกรรมส่งเสริม และปลูกฝังการถือประโยชน์ส่วนรวม 
 7) จัดกิจกรรมเสริมทางมิติจิตใจ และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 8) มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับภาควิชาและระดับชุมชน 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    1)ประเมินจากการตรวจชื่อการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

 2) ประเมินความรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม การท างานกลุ่ม และงานที่ได้รับมอบหมาย 
 3) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 4) จ านวนนักศึกษาท่ีทุจริตการสอบ 
 5) ประเมินโดยองค์กรที่นักศึกษาไปฝึกงาน  จากนายจ้างและผู้ร่วมงาน 
 6) สังเกตพฤติกรรมและประเมินระหว่างผู้เรียนด้วยกันและประเมินจากผู้สอน 

 2.2  ด้านความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
 2)  มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน าอธิบายหลักการและทฤษฎี
ในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  

  3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือ
คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  

 4)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) จัดให้มีรายวิชาที่ฝึกกระบวนการคิด แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2) มีวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3) สอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
 4) การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ค้นคว้า เขียนรายงาน และน าเสนอหน้าห้อง 
 5) การจัดล าดับเนื้อหาตามความต่อเนื่องจากง่ายไปยาก 
 6) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและประสบการณ์ภาคสนาม 
 7) มอบหมายงานให้ค้นคว้าและท ารายงานเป็นรายบุคลและรายกลุ่ม 
 8) สอนโดยการสาธิตและฝึกปฏิบัต ิ

 9) จัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เช่น จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 

 10) จัดสอนเสริม 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) การทดสอบย่อย 
 2) การมีปฏิสัมพันธ์ในห้องบรรยาย 
 3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 4) การสอบปฏิบัติ 
 5) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
 6) การน าเสนอผลงาน 
 7) ประเมินจากการฝึกงาน 

2.3  ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
  2)  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  3)  มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
  4)  สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม   
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) มีการคิดวิเคราะห์ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์ 
 2) มีกิจกรรมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ 
 3) ให้มีการอภิปรายในชั้นเรียน 
 4) มีวิชาสัมมนาและท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
 5) มีการท าปฏิบัติการและออกภาคสนาม 
 6) มีการน าเสนองานทางวิชาการ 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) การเขียนรายงานของนักศึกษา 
 2) การน าเสนอผลงาน 
 3) การสอบและท าแบบฝึกหัด 

  4) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในการท างาน 
2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1)  มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
  2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก   
  3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
  4)  มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
  1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม ที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 2) จัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน พ่ีช่วยน้อง  
 3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรฯลฯ                      
ในรายวิชาต่างๆ 
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   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
   1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
             2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
 3) ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
             5) ให้นักศึกษาประเมินตนเองและประเมินเพื่อน 
 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
 1)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพ่ือการวิเคราะห์  ประมวลผล  การ
แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

  2)  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

  3)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจ าเป็น 

  4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบร วมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

           2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่าง
ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

     2) จัดการเรียนการสอนที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) จัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิต ิ

 4) จัดอบรมให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาและวิจัย 
 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์เสมือนจริงและน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เพ่ือเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงานการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2) ทักษะการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ 
 3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย อภิปรายโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
อย่างเหมาะสม 

 4) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนการน าเสนอปากเปล่าและการน าเสนอผลงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 2.  มีระเบียบวินัย 
  3.  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 4.  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
 5.  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
 6.  ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
นานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 2.  ด้านความรู้ 
 1.  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
 2.  มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน าอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์
เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  
 3.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง  
 4.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3.  ทักษะทางปัญญา 
 1.  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 2.  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับสถานการณ์               
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 3.  มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
 4.  สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม   
 4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1.  มีภาวะผู้น า  โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
 2.  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก   
 3.  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
 4.  มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   
 5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
 1.  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการวิเคราะห์  ประมวลผล  การแก้ปัญหาและ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 2.  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 
 3.  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จ าเป็น 
 4.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์

 
 



 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

หมวดศึกษาท่ัวไป   
001-101  อาเซียนศึกษา 

                      

001-131 สุขภาวะกายและจิต                       
315-101กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                       
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

                      

315-201  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ

สังคม 
                      

336-211  เภสัชวิทยาทั่วไป                       
336-212  ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพใน
ชีวิตประจ าวัน 

                      

336-213  สารพิษในชีวิตประจ าวนั 
                      

340-102  มนุษย์กับวิทยาศาสตร ์
                      

342-200  พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน                       

345-101  คอมพิวเตอร์และการประยุกต ์                       

345-102คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม                       

874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบ

อาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
                      

890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

890-102 ก า ร อ่ า น แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

                      

890-211 เสริมทักษะการฟัง 
ภาษาอังกฤษ 

                      

890-212  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1                       
890-213  การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                       
890-214  เสริมทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ 

                      

890-221 การปรับปรุงการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

                      

890-222 การอ่านภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

                      

890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ  

                      

890-224 การแปลเบื้องต้น                       
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพือ่การ
สื่อสารในชีวิตจริง 

                      

890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น                       
890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

                      

890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการ
อังกฤษ 

                      

890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

                      

890-261 ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาต่อ 

                      

890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร
งาน 

                      

895-101 พฤติกรรมศาสตร ์                       
895-122 การใช้ห้องสมุดและการเขียน
รายงาน 

                      

895-125 การใช้ภาษาไทย                       
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต                       
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต                       
895-203 จิตวิทยาทั่วไป                       
895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง                       
895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต                        
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

หมวดวิชาเฉพาะ 
322-101 แคลคูลัส  1 

                      

322-104  คณิตศาสตร์ทั่วไป  2                       

324-101  เคมีทั่วไป 1 ●  ○    ● ○   ●       ● ● ○   

324-102  เคมีทั่วไป 2 ●  ○    ● ○   ●       ● ● ○   

325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 ○ ● ○    ● ○   ●    ●  ○ ○ ● ○  ○ 
325-102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 ○ ● ○    ● ○   ●    ●  ○ ○ ● ○  ○ 
328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน ● ● ○ ● ○  ● ○ ● ○ ●   ○ ○ ●  ○ ○ ○ ○ ● 

328-331 ปฎิบัติการชีวเคมี 1 ● ● ○ ○ ○  ●  ○ ○ ●   ○ ● ●  ○ ● ○ ○ ○ 

330-101  หลักชีววิทยา 1                       

330-102  หลักชีววิทยา 2                       

330-404 หลักเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช ● ● ○ ○ ○  ●  ○ ○ ●   ○ ● ●  ○ ● ○ ○ ○ 

331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                       

331-102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2                       

332-101   ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                       
332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

324-233  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ○ ●      ●   ●     ○       
325-233  ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์

เบื้องต้น ○ ●  ○ ○  ○ ●  ○ ● ○   ● ○  ○  ●   

326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป ● ●     ●  ● ○ ●  ● ○  ●  ● ●  ● ○ 

327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป ○ ● ○    ● ○   ●      ○  ● ○   

338-315 สรีรวิทยาของสัตว ์ ● ●     ●  ● ○ ●  ● ○  ●  ● ●  ● ○ 
340-253 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน ●      ●   ○  ● ○  ●   ○ ○ ●   

347-203 ชีวสถิต ิ                       
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รหัสและรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

330-101 หลักชีววิทยา  1                       
330-102 หลักชีววิทยา 2                        
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและ

สาหร่าย                       

330-212 สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิง
เปรียบเทียบ                       

330-230 อนุกรมวิธานของพืช  
                      

330-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
                      

330-232 อนุกรมวิธานของสัตว์ 
                      

330-233 การส ารวจและด าน้ าเพ่ือ
การอนุรักษ์ทางทะเล                       

330-234 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
นิเวศวิทยาและความหลากหลาย
ของแนวปะการังเขตร้อน 

                      

330-250 นิเวศวิทยา 
                      

330-300 ชีววิทยาของเซลล์ 
                      

330-301 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่
ส าคัญทางเศรษฐกิจ                       

330-302 บรรพชีววิทยา 
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รหัสและรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
330-303 ชีววิทยาของแหล่งน้ าจืด 

                      
330-304 พฤกษศาสตร์ทางทะเล 

                      
330-310 สัณฐานวิทยาเชิง
เปรียบเทียบของพืชมีท่อล าเลียง                       

330-311 ฮีสโทโลยีของสัตว์ 
                      

330-320 สรีรวิทยาของพืช 
                      

330-331 แพลงก์ตอนทะเล 
                      

330-360 พันธุศาสตร์ 
                      

330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา                       
330-372 วิธีวิเคราะห์น้ าในการวิจัย

ทางชีวภาพ                       

330-373 การจัดการตัวอย่างทาง
ชีววิทยา                       

330-374 การออกแบบการทดลอง
และการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ
การศึกษาทางชีววิทยา 

                      

330-375 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
                      

330-382 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับ
วิวัฒนาการ                      
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รหัสและรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
330-401 ชีววิทยาของกล้วยไม้ 

                      
330-402 ชีววิทยาของไม้ดอกไม้
ประดับ                       

 
 

รหัสและรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
330-403 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                       
330-405 ชีววิทยาของกุ้งทะเล                       
330-406 ชีววิทยามลพิษ                       
330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 

                      
330-431 สาหร่ายวิทยา 

                      
330-432 พืชน้ า 

                      
330-433 ไบรโอไฟต์วิทยา 

                      

330-434 เทอริโดไฟต์วิทยา 
                      

330-435 กีฏวิทยา 
                      

330-437 มีนวิทยา                       
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รหัสและรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
330-438 ปักษีวิทยา                       
330-439 วิทยาสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน                       

330-440 ชีววิทยาการเจริญของ
สัตว์                       

330-452 นิเวศวิทยาทางทะเล 
                      

330-453 นิเวศวิทยาของพืช 
                      

330-462พันธุศาสตร์ประยุกต์ 
                      

330-470 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และอวัยวะพืช                       

330-471 ไมโครเทคนิค 
                      

330-473 การด าน้ าด้วยถังอากาศ
ส าหรับนักชีววิทยา                       

330-475 สัมมนาทางชีววิทยา                       
330-481 พฤติกรรมของสัตว์                       
330-482 ชีววิทยาการอนุรักษ์ 

                      
330-483 พันธุศาสตร์โมเลกุลใน
การวิจัยทางชีววิทยา                       

330-484 พันธุศาสตร์โมเลกุลของ
แมลง                       

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
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รหัสและรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 

                      

331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
                      

331-270 ชีววิทยาภาคสนาม 
                      

331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                       
331-476 การฝึกงาน                       
331-491โครงงานทางชีววิทยา 1 

                      
331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2 

                      
331-493 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

การวัดและประเมินผลเป็นไปตามข้อก าหนดในประมวลรายวิชาของรายวิชาต่างๆของภาควิชา 
ชีววิทยาและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

   2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
ข้อสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาตามประมวลการสอน
รายวิชาต่างๆ (Course syllabus) โดยพิจารณาถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
       2.1.2 มีคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการให้ระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน
ประมวลการสอนรายวิชาทุกรายวิชา 
   2.1.3 ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีต่อนักศักษาที่รับไปฝึกงาน  

     2.2 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1 ภาควิชามีการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเช่น ประเมินจาก
แบบสอบถามของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่อบัณฑิตที่ ได้งานท าในด้านต่างๆคือ ด้านความรู้  ความ
มั่นใจ ความเป็นผู้น า การแก้ปัญหา และความพร้อมในสาขาที่เรียนที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต 
 2.2.2 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า  ความตรงสาขาในการท างาน  ความรู้ความสามารถ  และความมั่นใจของ
บัณฑิตในการท างาน 
 2.2.3 ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ประเมินหลักสูตร 

 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
       3.2 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

    1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  โดยที่อาจารย์ใหม่ทุกคนต้อง 
  1.1 เข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้รู้จักมหาวิทยาลัย ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

         1.2 เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     1.3 ไดค้ าชี้แจ้งและรับเอกสารหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชาในการสอนรายวิชาต่างๆจากประธาน
หลักสูตร 

         1.4 มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ในการสอนแต่ละรายวิชา 
         1.5 ได้รับการชี้แจงให้เข้าใจภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
          1.6 ได้รับการแนะน าให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  การฝึกอบรม  การน าเสนอผลงาน  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การวิจัยหรือแต่งต ารา 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   การเพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย  การปรับปรุงการวัดและประเมินผล ซึ่งจัดโครงการโดย

มหาวิทยาลัย/คณะฯโดยการจัดให้มี 
         2.1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน  
         2.1.2 การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและมีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะการสอนซึ่งครอบคลุม

ทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
ส าหรับอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ 
                  2.1.3การประชุมคณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเพ่ือพิจารณาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการ
วัดและประเมินผลในรายวิชานั้นๆ 

         2.1.4 การปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
         2.1.5 การประเมินผลการเรียนรู้ในหลายรูปแบบตามลักษณะของวิชาตลอดหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆโดยภาควิชาสนับสนุนและส่งเสริม 
      2.2.1 การเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

          2.2.2 งบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย  การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การท าวิจัย
และการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
         2.2.3 อาจารย์ทุกคนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นสนับสนุนการศึกษาต่อ  การฝึกอบรม  การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 

        2.2.4 การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ทุกคน 
         2.2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของอาจารย ์

        2.2.6 การมสี่วนร่วมของอาจารย์ ในการน าความรู้ทางวิชาชีพไปให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
        2.2.7 การให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ 
        2.2.8 การท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
        2.2.9 การท าวิจัยโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพี่เลี้ยง 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

     การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 
ด้าน คือ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) คณาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
1.1 มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ

หลักสูตร 4 คน ต้องได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการประจ าคณะ น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องมี
วุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่บริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ใน
การวางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตามและประเมิน และน าผลการประเมินการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 5 ปี  

2. บัณฑติ 
 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และ
สามารถมีงานท าภายใน 1 ปี 

2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงหลักสูตร 
 
 

3. นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษาเข้าหลักสูตร 

3.1.1 ภาควิชาชีววิทยา/หลักสูตร ด าเนินการจัดท าแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาโดย    
จัดส่งข้อมูลให้งานนโยบายและแผน 

3.1.2 ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของนักศึกษา รับนักศึกษา สน.ตรงและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
3.1.3 คณะก าหนดกระบวนการรับสมัคร กระบวนการสอบสัมภาษณ์และการรายงานตัว 

นักศึกษา โดยภาควิชามีส่วนร่วมในการออกข้อสอบ การสอบสัมภาษณ์ 
3.1.4 คณะด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าภาควิชา ทั้งนี้ภาควิชามีส่วนร่วมในการคัดเลือก 

           3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
 3.2.1 นักศึกษาทุกคนรายงานตัวที่คณะก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ 

  3.2.2 ทดสอบก่อนเรียน 4 รายวิชาพ้ืนฐานได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์และชีววิทยา 
  3.2.3 คัดเลือกนักศึกษาท่ีมาเรียนปรับพื้นฐานที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

      3.2.4 คะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จะน ามาใช้คัดเลือกนักศึกษาเป็น  
              สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือวิทยาศาสตร์กายภาพ 
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          3.2.5 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ปรับพ้ืนฐานรายวิชา เคมี 
คณิตศาสตร์และชีววิทยา และมีการทดสอบหลังเรียน 
   3.2.6 การจัดปฐมนิเทศมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยคณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  3.2.7 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ทุกคนจะเข้าภาควิชาแล้ว ทางภาควิชาจัดปฐมนิเทศ เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าใจหลักสูตร             

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   หลักสูตรได้ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาระดับปี 1-4 ทั้งในระดับภาควิชา

และระดับคณะ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 คณะด าเนินการ ส่วนภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษา
ทุกคนมีสาขาวิชาเอกแล้ว มีการดูแลโดยภาควิชาและคณะ ทั้งนี้การดูแลนักศึกษาจะสอดคล้องเหมาะสมกั บ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1ได้รับการดูแลทั้งด้านวิชาการและการปรับตัวในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3ได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆในการเป็นผู้น า/ผู้ตามโดยผ่านสโมสรนักศึกษาและ
ชุมนุมต่างๆ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและการวางแผนการจัดการ เป็นต้น ด้านความรู้จะเสริมสร้างทางด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยผ่านโปรแกรม Tell me more  และเชิญวิทยากร/พ่ีเลี้ยงวิชาการช่วยเหลือนักศึกษาก่อนสอบ
วัดภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะและภาควิชาเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในด้านการ
เตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา การให้ความรู้ด้านสถิติเพื่อใช้ในวิชาโครงงาน และปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น 
     ในการดูแลนักศึกษาเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาวิชาการและอ่ืนๆ ส าหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี มี
กระบวนการดูแลดังนี้ 

   3.3.1 นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 และแจกคู่มือนักศึกษา 
2. จัดให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศในภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาค

การศึกษาที่ 2 เพ่ือได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการลงทะเบียน 
3. มีการสอนเสริมในรายวิชาพ้ืนฐานโดยอาจารย์ผู้สอนและพ่ีเลี้ยงวิชาการที่สังกัดชุมนุม

วิชาการต่างๆ 
4. มีการจัดตั้งคลินิกวิชาการ เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านต่างๆสัปดาห์ละ 1 วันช่วงพักเท่ียง 
5. นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2 คณะมีโครงการดูแลโดยจะเข้าโครงการ Counseling 

unit และแจ้งเกรดนักศึกษาที่มีเกรดต่ ากว่า 2 ให้ผู้ปกครองทราบ 
6. มีทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
7. พัฒนาทักษะต่างๆของนักศึกษาในรูปของกิจกรรมในฐานะเป็นผู้ตาม โดยผ่านการเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3.3.2  นักศึกษาชั้นปีท่ี 2  

1. จัดปฐมนิเทศในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 เพ่ือวางแผนการเรียน นักศึกษาจะ
เลือกท าสหกิจศึกษาหรือโครงงาน ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรึกษาเรื่องการ
ลงทะเบียน 

2. เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม เช่น นักศึกษาเป็นกรรมการในชุมนุม
ชีววิทยาหรือท างานในสโมสรนักศึกษา เป็นต้น 

3. มีทุนขาดแคลนและทุน Field Biology และทุนท างานแลกเปลี่ยน 
4. นักศึกษาที่มีเกรดต่ ากว่า 2 จะเข้าโครงการ Counseling unit 
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 3.3.3 นักศึกษาชั้นปีท่ี 3  
1.   ปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือชี้แจงการเขียนในรายวิชาเลือก ทราบหัวข้อโครงงานวิจัยของ

อาจารย์ในภาค รวมทั้งได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรึกษาเรื่องการเรียนในรายวิชา
เลือกภาคท่ีสอดคล้องกับหัวข้อการท าวิจัย เป็นต้น 

2. พัฒนานักศึกษาโดยผ่านการท ากิจกรรมนักศึกษา ทั้งในฐานะเป็นผู้น า เช่น กรรมการ
ชุมนุมชีววิทยา กรรมการสโมสรนักศึกษา เป็นต้น 

3. ทุนการศึกษาและทุนท างานแลกเปลี่ยน 
4. นักศึกษาเกรดต่ ากว่า 2 เข้าร่วมโครงการ Counseling unit 
5. การฝึกงาน และปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน 

      3.3.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับการท าสหกิจศึกษา การท าโครงงานทางชีววิทยา   
   โดยแจกคู่มือรายวิชาโครงงานทางชีววิทยา อบรมความรู้เกี่ยวกับสถิติ 

2. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการท างานโดยเชิญวิทยากร 
  ที่เป็นศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

3. มีทุนการศึกษาและทุนท างานแลกเปลี่ยนส าหรับนักศึกษา 
4. นักศึกษาเกรดต่ ากว่า 2 เข้าร่วมโครงการ Counseling unit 
 

 4. คณาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

4.1.1 การประชุมภาควิชาฯ เพ่ือพิจารณาต าแหน่งสาขาที่ขาดแคลน และมีความจ าเป็น
ของหลักสูตร 

4.1.2 เสนออัตราก าลัง และก าหนดคุณสมบัติไปยังคณะฯ  
4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการ 
4.1.4 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการเรื่องออกประกาศรับสมัคร ประชาสัมพันธ์การ

คัดเลือก การออกค าสั่งจ้าง และการท าสัญญาจ้าง 
4.2 การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชาฯ/หลักสูตร มีการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ดังนี้  
4.2.1. วางแผนด้านอัตราก าลัง   

1. ประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาต าแหน่งอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 
ต าแหน่งสาขาท่ีขาดแคลนที่ตอบสนองต่อพันธกิจของภาควิชาฯ 

2. เสนอสาขา และจ านวนที่ต้องการ ไปยังคณะ 
 

4.2.2.  ด้านพัฒนาอาจารย์  
 1. แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงดูแลและให้ค าปรึกษา อาจารย์ใหม่ ทั้งด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และอ่ืนๆ 

2. ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนท าแผนการพัฒนาตนเอง 
               3. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ต้องพัฒนาตนเอง โดยการเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทั้งด้านการเรียนการสอนและการท าวิจัย อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง  ตามฐานข้อมูลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการของบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์ 
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  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น สัมมนาพิเศษโดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประจ า เดือนละ 1 ครั้ง 

 
 4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

       4.3.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ได้รู้จักระบบการเรียนการสอน เข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 

       4.3.2 ให้อาจารย์ได้เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การน าเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

       4.3.3 มีการส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน การขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตามพันธกิจของ
หลักสูตร 

4.4 คุณภาพของอาจารย์ 
      4.4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่าน

การติดตามและรายงานของคณะ 
      4.4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

4.5 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
      4.5.1 การติดตามการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและประเมินความพึงพอใจของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรต่อการจัดการบริหารหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน กระประเมินผู้เรียน 
    5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย  
       1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ อย่างน้อย 2 คน  
       1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย  2 คน 
       1.3 ผู้ใช้บัณฑิต (stakeholder)  อย่างน้อย 2 คน  
   2. ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือก าหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับชาติสาขาชีววิทยา(มคอ.1) ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (need assessment) วิเคราะห์
ผลการประเมินหลักสูตร(มคอ.7) ก าหนดสาระรายวิชาที่ถูกต้องและทันสมัย รวมทั้งก าหนดแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การทวนสอบฯที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆในหลักสูตร 

   3. ก าหนดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน วิชาเฉพาะ วิชาเลือกเสรี ที่บัณฑิตสาขาชีววิทยา
ที่ต้องศึกษาภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชาติ (มคอ.1)  

4.  ด าเนินการเปิดรายวิชาและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active 
Learning ) เช่น จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ  การอภิปรายกลุ่ม  สัมมนา  Case study หรือฝึกงาน ฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา นอกจากนี้ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา
ต่างๆในหลักสูตร 

         4.1 ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนให้มีล าดับก่อน-หลังที่เหมาะสม  เช่น  รายวิชาบังคับ
ก่อน รายวิชาเรียนควบคู่    
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         4.2 อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดรายวิชา(มคอ.3,มคอ.4) จ านวน 43 
รายวิชา และส่งให้ประธานหลักสูตร/คณะ เพื่อตรวจสอบ และรับรองตามเวลาที่ก าหนด 
         4.3 จัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 , 
มคอ.4) โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ านวน 43 รายวิชา รวมทั้งการสอน
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกของภาควิชาที่สอดแทรกภาษาอังกฤษทุกรายวิชา จ านวน 43 รายวิชา   
                           4.4 ก ากับให้นักศึกษาเข้าประเมินระบบการประเมินการสอนอาจารย์  ระบบ
การประเมินรายวิชา และระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา 
        4.5 ส่งเสริมให้อาจารย์ในภาควิชา/หลักสูตร ขอรับทุนผลิตสื่อ/การจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่  21 เช่น สื่อวีดีทัศน์  
 5. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม ประเมินข้อเสนอแนะ
ต่างๆจากข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการของสังคมและผู้เรียน ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 
นักศึกษาก่อนจะจบการศึกษารวมถึงนักศึกษาปัจจุบัน และมคอ. 7 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชา
ต่าง ๆ  
 6. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรน าเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วให้ที่ประชุม
ภาควิชาเพ่ือพิจารณา 

  7.  น าร่างหลักสูตรปรับปรุงใหม่เสนอคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
   5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การก าหนดผู้สอน 

     1. หลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามความเชี่ยวชาญสาขาได้แก่ สาขา
พฤกษศาสตร์ สาขาสัตววิทยา สาขานิเวศวิทยา เป็นต้น 

2. มีพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า ส าหรับอาจารย์ใหม่ 
   3. ผู้สอนมีผลการประเมินผลการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 ส าหรับผู้
ที่มีผลการประเมินการสอนต่ ากว่า 3.5 จัดให้สอนร่วมกับอาจารย์อาวุโส 

4. ให้ผู้สอนน าความรู้และทักษะการวิจัยมาพัฒนาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5. กรณีมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นอาจารย์พิเศษก าหนดให้ผู้สอนในหลักสูตร

เข้าเรียนรู้การสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
              6. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีนักศึกษาหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
เช่น   ผู้สอน เอกสารประกอบการสอน การก าหนดการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
เป็นชุดเดียวกัน 

5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีการก ากับและติดตามตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. ผู้สอนส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
2. ประธานหลักสูตรติดตามอาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 

               3. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แผนการเรียนรู้ มีหน้าที่ ประเมินข้อสอบ 
วิเคราะห์ระดับคะแนน แบบประเมิน  

4. ผู้สอนแจกและชี้แจงประมวลรายวิชาในชั่วโมงแรกที่เรียนทุกรายวิชา 
               5. นักศึกษาประเมินการสอนและการทวนสอบฯทุกรายวิชา  มีผลประเมินมากกว่า 3.5 
นอกจากนี้กรรมการประจ าหลักสูตรได้ทวนสอบจาก มคอ.3 และ มคอ.4 ซึ่งผ่านเกณฑ์ และได้แจ้ง
ข้อเสนอแนะและปรับปรุงให้ผู้สอนทราบเพ่ือน าไปปรับปรุง มคอ.3 ในการสอนครั้งต่อไป 

6. นักศึกษาเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์
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 5.2.3 การบูรณาการ 
 1. รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย ได้แก่ รายวิชาโครงงานทางชีววิทยา มีนักศึกษาไปช่วยวิจัย
ในห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับวิชาโครงงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงงานนักศึกษา  
 2. รายวิชาที่บูรณาการวิชาการให้กับสังคม ได้แก่ รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาได้สร้าง
แปลงผักให้กับโรงเรียน  และรายวิชาชีววิทยาเพ่ือการอนุรักษ์ โดยส ารวจสิ่งมีชีวิตในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่เขาคอหงส์เพ่ือการอนุรักษ์  

    5.3 การประเมินผู้เรียน 
 5.3.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 5.3.2 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) มคอ.6 และการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ SAR ต้อง
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5.3.3 หลักสูตรมีการประเมินโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และผู้ใช้บัณฑิต 
5.3.4 หลักสูตรมีคณะกรรมการตรวจสอบ  ควบคุม ดูความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือประเมิน

ที่สอดคล้องกับที่ก าหนดในรายละเอียดของรายวิชา 
5.3.5 ชี้แจงให้นักศึกษารับรู้การประเมินผลในแต่ละรายวิชา เช่น  เกณฑ์การประเมิน  การตัดเกรด  

เป็นต้น 
5.3.6 แต่งตั้งกรรมการประเมินข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    6.1 การบริหารงบประมาณ 
  ส ารวจความต้องการจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ โดยให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เสนอขอโดยให้ชี้แจงความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับต่อการเรียนการ
สอน ต่อภาควิชา พร้อมเสนอประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ ตามระยะเวลาที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด 
สรุปข้อมูลความต้องการและความจ าเป็นในการใช้งาน ข้อชี้แจงการใช้ประโยชน์และประมาณการงบประมาณ
ทั้งหมด จัดล าดับความส าคัญเพ่ือพิจารณาเสนอขอไปยังภาควิชา ภาควิชาแจ้งล าดับความต้องการ พร้อม
ประมาณการงบประมาณของภาควิชา/หลักสูตรไปยังคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระยะเวลาการตั้งขอ 
งบประมาณประจ าปี ภาควิชาแจ้งรายการอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ที่ประชุมภาควิชารับทราบ ภาควิชา
ด าเนินการจัดหารายการที่ได้รับอนุมัติตามขั้นตอนต่างๆตามระเบียบมหาวิทยาลัยและ กระทรวงการคลัง เช่น 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยด าเนินการร่วมกับคณะ  เช่น การประกาศจัดซื้อ การยื่นซองประกวดราคา การ
เปิดซองประกวดราคา คณะเป็นผู้ด าเนินการ ภาควิชา/หลักสูตรมีส่วนร่วมโดยการแต่งตั้งให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นผู้ก าหนดสเป็ค เป็นกรรมการเปิดซอง และ กรรมการตรวจรับ เป็นต้น 
  ภาควิชาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอรวมทั้งมีฐานข้อมูลให้สืบค้น เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
6.2.1 ส ารวจชนิด ปริมาณ ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
6.2.2 วางแผนการจัดหาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
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6.2.3 จัดหาตามความเหมาะสม เช่น การเพาะปลูก (ตัวอย่างพืช) การเพาะเลี้ยง (ตัวอย่างสัตว์บาง
ชนิด)  หากเป็นการจัดซื้อ จะด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการคลัง  ผ่านเจ้าหน้าที่การเงินและ
พัสดุของภาควิชา 

6.2.4 จัดเตรียมส าหรับการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
6.3  การประเมินความพึงพอใจ 

 6.3.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 6.3.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1)อาจารย์ประจ าอย่างน้อยร้อยละ 80มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร      

(2)มีรายละเอียดของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขา
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์      

(3)มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3และ มคอ.4ตามล าดับ อย่างน้อยก่อนการเปดิสอนใน 
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4)จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ 
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน  
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ SAR ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา      

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที ่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด 
สอน ในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือการ 
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการด าเนินงานท่ีรายงานใน SAR ปีท่ีผ่านมา 

 
    

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนไดร้ับการปฐมนเิทศ หรือค าแนะน าดา้นการจัด 
การเรยีนการสอน      

(9)  อาจารย์ประจ าทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวชิาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันาทาง 
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี      

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ต่อคณุภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
  

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง2ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ (1)–(5) และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยประเมินจาก 
1.1.1 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร โดยนักศึกษา 
1.1.2 กลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ผู้สอนและมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และมีข้อเสนอแนะในการสอนโดยคณาจารย์ภาควิชา 
1.1.3 ผลการเรียนของนักศึกษาในทุกรายวิชาโดยดูจากผลการประเมินสอบและวัดตาม

วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
1.1.4 พฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน

โดยการสังเกตของอาจารย์ผู้สอน 
1.1.5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการสอบตลอดภาคการศึกษา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนโดย 
   1.2.1 นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกรายวิชา และทุกภาคการศึกษา 
   1.2.2 ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร/ผู้ร่วมสอน 
   1.2.3 แจ้งผลการประเมินทักษะการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรือกรรมการบริหารเพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
   1.2.4 คณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์  เพ่ือการจัด
กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ภาควิชาและคณะประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ก่อนจบการศึกษา 
  2.2 การประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าท างานเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับหลักสูตรในรอบถัดไป 
 2.3 ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร และการบริการของภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์                         
โดยบัณฑิตท่ีจบ 
   2.4 ภาควิชามีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
  2.5 มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
    2.6 มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและระดับคณะ ประกอบด้วยกรรมการ3 ท่าน
ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่7 ข้อ 7 
(หน้า 66) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย  และมีการ
ปรับปรุง ประกอบด้วยดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ และมีการประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการประเมินผลการสอนในระหว่างภาคการศึกษา และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาเสนอต่อหัวหน้าภาควิชา 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7(หน้า 
66)จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 
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4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูล
การประเมินการสอนทุกรายวิชา  รายงานผลการทวนสอบสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ผลการประเมินหลักสูตร การ
ประกันคุณภาพ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและจัดท ารายงานผลการด าเนินของหลักสูตร
ประจ าปีเสนอต่อหัวหน้าภาควิชา 
 4.4 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาทบทวนและวางแผน และจัดการประชุมสัมมนา เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือ
วางแผนในการจัดท าหลักสูตรในรอบถัดไป 
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ภาคผนวก ก. 
1. ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะ 

 1.1 ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
            1.1.1 เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 330-101 มีความหมายดังนี้ 
  ภาควิชาชีววิทยา 
 เลขรหัสสามตัวแรกเป็นเลขรหัสประจ าภาควิชา 
  330 วิชาบรรยายที่รวมกับปฏิบัติหรือบรรยายอย่างเดียว 
  331 วิชาปฏิบัต ิ
 เลขรหัสตัวที่ 4  หมายถึงชั้นปี 
 เลขรหัสตัวที่ 5  หมายถึงกลุ่มของวิชา ได้แก่ 
  0 = general biology 
  1 = structure 
  2 = function 
  3 = classification 
  4 = growth & development 
  5 = ecology 
  6 = genetics 
  7 = biological methodology 
  8 = integrated biology 
  9 = research 
 เลขรหัสตัวที่ 6  หมายถึงล าดับวิชา 
 คณะวิทยาศาสตร์ 
 เลขรหัสสามตัวแรก เป็นเลขรหัสประจ าภาควิชา/หน่วยงานดังนี้ 
  315 คณะวิทยาศาสตร์ 
  322 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
  324, 325 ภาควิชาเคมี 
  326, 327 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
  328 ภาควิชาชีวเคมี 
  332 ภาควิชาฟิสิกส์ 
  336 ภาควิชาเภสัชวิทยา 
  338 ภาควิชาสรีรวิทยา 
  340 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
  342 หลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
  345 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  346, 347 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 คณะศิลปศาสตร์ 
 เลขรหัสสามตัวแรก เป็นเลขรหัสประจ าภาควิชา/หน่วยงาน ดังนี้ 
  890 ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ 
  895 ภาควิชาสารัตถศึกษา 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 
เลขรหัสสามตัวแรก เป็นเลขรหัสประจ าภาควิชา/หน่วยงานดังนี้ 
 640 คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะการแพทย์แผนไทย 
เลขรหัสสามตัวแรก เป็นเลขรหัสประจ าภาควิชา/หน่วยงานดังนี้ 
 190 คณะการแพทย์แผนไทย 
     1.1.2 ความหมายของจ านวนหน่วยกิตเช่น3(3-0-6) 
เลขตัวที ่1  หมายถึงจ านวนหน่วยกิตรวม 
เลขตัวที ่2  หมายถึงจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที ่3  หมายถึงจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที4่  หมายถึงจ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
1.1.3 ค าอธิบายรายวิชาอาจมีข้อความปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชาซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ
ดังนี้ 

       1.1.3.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน(Pre-requisite) 
หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนเรียน จะต้องเคยลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาแล้ว ก่อนที่จะ
มาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับข้ันใดๆ ก็ได ้

      1.1.3.2 รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Co-requisite) 
หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนเรียน จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปรายวิชานั้นหรือเคยลงทะเบียน
เรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใดๆ ก็ได้  แต่การที่
รายวิชา ข.เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา ก.มิได้หมายความว่ารายวิชา ก.จะต้องเป็นรายวิชา
บังคับเรียนร่วมของรายวิชา ข.ด้วย 

      1.1.3.3 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) 
หมายถึง รายวิชาทีผู่้ลงทะเบียนเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกับรายวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับ
การประเมินผลด้วย  และการที่รายวิชา ข.เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา ก.จะมีผลให้รายวิชา 
ก.เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา ข.โดยอัตโนมัติ โดยในค าอธิบายรายวิชา จะปรากฏชื่อรายวิชา
บังคับเรียนควบกันในท้ังสองรายวิชาแต่สลับกัน 
      แตค่วามหมายของข้อความข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีคณะก าหนด 
 
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001-101 อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)   
 ASEAN Studies 

  ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลกการปรับและ
เตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

History and development of ASEAN; diversity and identity of member countries; 
ASEAN charters, three pillars of ASEAN community; ASEAN in global context; adaptation 
and preparation towards the joining of ASEAN    
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     001-131 สุขภาวะกายและจิต           3(2-2-5) 
                         Healthy Body and Mind  

    สุขภาวะแบบองค์รวม  การดูแลสุขภาพกายและจิต  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การเสริมสร้างวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ และสุนทรียารมณ์ 

 Holistic health; physical and mental health care; personalitydevelopment, 
emotionalquotient and aesthetics 

 
 874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 

                        Law Relating to Occupations and Everyday Life 
 หลักส าคัญของกฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมายมหาชนกฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม กฎหมายที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข
และความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 
 Principles of law; enforcement andcompliance with the law; Laws relating to 
citizen’s lifesuch as, public law, human rights law, criminal law, civil and commercial law; 
Including an introduction to the judiciary process; Laws essential to pursue a careeras 
labor law and business law; Law on public health and medical liability; Information and 
Technology law; Intellectual property law; environmental law; Includinglaws relating to 
ASEAN 

 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน              3(2-2-5) 

 Fundamental English Listening and Speaking 
              พัฒนาทักษะการฟังและพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เน้นการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการสื่อสาร 
             Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life; listening 
for gist and details; grammar and language functions necessary for communicative 
purposes 

 

 890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน              3(3-0-6) 
             Fundamental English Reading and Writing 

               พัฒนาทักษะการอ่าน เพ่ิมพูนวงศัพท์ เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจากบริบทของบทอ่านที่
หลากหลาย พัฒนาทักษะการเขียนระดับข้อความสั้นๆ 
              Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture 
through a variety of text types; developing short paragraph writing skills 
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890-211 เสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ                                                          3(3-0-6)  
            Improving Listening Skill in English 
    รายวิชาบังคับกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
    Pre-requisites: 890-101, 890-102 or waived 
   ฟงเพ่ือแยกแยะเสียงตางๆในภาษาอังกฤษสังเกตวิธีการเนนเสียง และน้ าเสียงของผูพูดที่จะสื่อ
ความหมายตางๆแกผูฟงฝกฟงสิ่งตางๆที่จ าเปนในการเรียนเชนการฟงบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง
วิชาการตางๆเปนตน ฟงสิ่งที่จ าเปนในชีวิตประจ าวันเชนบทสนทนาขาว รายการวิทยุ  
 Increasing listening skill: emphasis on distinguishing English sounds, typical stressing 
systems, the functions of intonation, factual listening, literal recall, internalizing and 
evaluating spoken words, including listening to academic English such as lectures and 
discussions in seminars or meetings and listening to everyday-life English such as 
conversations, news, radio programs 
 
890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6)  
             English Conversation I   
               รายวิชาบังคับกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
     Pre-requisites: 890-101, 890-102 or waived 
เงื่อนไข: ใหสิทธิ์นักศึกษาปสุดทายกอน 
Condition: Senior students are given first priority. 
     การฝกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการพบปะและทักทายการแลกเปลี่ยนขาวสารและ
ข้อมูลการบรรยายรูปพรรณสัณฐานของบุคคลสิ่งของและสถานที่การรายงานการพูดถึงความทรงจ าและ
ความหลงลืมการขอรองการบอกทิศทางและการบอกใหท าตามการตรวจสอบความเขาใจการขอให้พูดซ้ า
การใหค าชมการบอกความพอใจและความไมพอใจการบอกความชอบและไมชอบการบอกความตองการ
และความปรารถนา การสัญญาและบอกความตั้งใจการเสนอความชวยเหลือการกลาวขอบคุณและการ
อนุญาต ตลอดจนการอภิปรายประเด็นการสื่อสารขามภาษาและวัฒนธรรม 
    The following conversation skills and topics will be practiced: meeting and 
greeting people; sharing news and information; describing people; things and places; 
reporting information; remembering and forgetting; requests; directions and instructions; 
checking understanding; asking for repetition; complimenting; satisfaction and 
dissatisfaction; likes and dislikes; preferences; wants and desires; promises and intentions; 
offering help; gratitude and appreciation; and permission. The cross-cultural issues of 
these conversation skills and topics will also be discussed 
 
890-213 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2    3(3-0-6)  
            English ConversationII 
    รายวิชาบังคับกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
    Pre-requisites: 890-101, 890-102 or waived 
 การฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการเชื้อเชิญ การบอกความจ าเป็นและข้อผูกมัด การ
อ าลา การบอกขอบเขตความสามารถ  การขอร้อง การให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ  การแสดงความเห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วย  การปฏิเสธและการยอมรับ การแก้ไขให้ถูกต้อง การบอกความเป็นไปได้การบอกความ     
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แน่นอน การแสดงความเห็นชอบและไม่เห็นชอบ  การขอโทษและการให้อภัย  การแสดงความ เสียใจต่อสิ่ง
ที่เกิดขึ้น การบอกความปรารถนา  การขยายความเพ่ือความชัดเจน  การขัดจังหวะผู้สนทนา  การส่งต่อ
การสนทนา  และการแสดงข้อคิดเห็น  ตลอดจนการอภิปรายประเด็นการสื่อสารข้ามภาษาและวัฒนธรรม 

  Practicing conversation skills on various topics: invitations, obligations, leave 
taking, ability and inability, requests, advice and suggestions, agreement and disagreement, 
denying and admitting, correcting possibility and probability, certainly and uncertainly, 
approval and disapproval, apologizing and forgiving, regrets, wishes, clarifying, interrupting, 
redirecting a conversation and assorting opinions; discussing cross-cultural issues involved 

 
 890-214 เสริมทักษะดานการฟงและพูดภาษาอังกฤษ              3(2-2-5) 

            Consolidating Listening and Speaking Skills in English 
  รายวิชาบังคับกอน:  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
  Pre-requisites: 890-101, 890-102 or waived 
   การฝกทักษะการฟงและการพูดเนนส านวนที่ใชในการสนทนาในชีวิตประจ าวันการฟังโฆษณา

ทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ ขาวรวมทั้งการแสดงความคิดเห็น 
   Practice in listening and speaking skills with an emphasis on expressions used in 

daily-life conversations, listening to TV commercials, soundtracks from movies and news 
reports, as well as expressing opinions 

 
 890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ              3(3-0-6) 

            Improving Reading in English  
   เทคนิคการอ่าน  และใช้เทคนิคในการฝึกอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยคย่อหน้า และ
ข้อความแบบต่างๆ  การหาใจความส าคัญ และใจความที่ซ่อนอยู่ในข้อความ การปรับอัตราความเร็ว และ
ความเข้าใจในการอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่างๆ 

  Increasing the students’ reading ability; developing flexibility in reading through 
different reading materials, activities and strategies; developing vocabulary and structures; 
techniques of guessing words in context; increasing reading rate; improve reading 
comprehension; practice at finding main ideas, subordinate ideas and details; critical 
reading 

 

 890-222 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                                               3(3-0-6) 
                Functional Reading  
                            รายวิชาบังคับกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
                 Pre-requisites: 890-101, 890-102 or waived 

   ฝกอานเพื่อเก็บขอมูลจากวัสดุการอานในชีวิตประจ าวันเชนค าสั่งปายประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ  
เรื่องสั้นฯลฯ เพ่ิมพูนความสามารถในการอานประโยคท่ียาวและซับซอนในระดับปริเฉทซึ่งมีรูปแบบตางๆ 
 Practicing reading for information from authentic materials e.g. instructions, 
signs, notices, advertisements, newspapers, short stories etc.; increasing reading 
comprehension of long and complex sentences as well as of different types of text; 
critical reading, note taking and summarization of the texts 
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890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 Reading English Newspapers 
 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101,890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
   Pre-requisites: 890-101, 890-102 or waived 
  แนวปฏิบัติในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ  ทักษะการอ่าน  การน าความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการอ่านและแปลงานเขียนในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์
ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์รายวัน 
 Techniques of reading English newspapers; reading skills; the use of linguistic 
aspects for reading and translating English in newspapers; analysis of newspaper parts 
 
890-224 การแปลเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Introduction to Translation  
          รายวิชาบังคับกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
           Pre-requisites: 890-101, 890-102 or waived 
  ความหมายของการแปล  ความส าคัญและการพัฒนาการแปล  คุณสมบัตินักแปล  ทฤษฎี การ
แปล  ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล  หน้าที่ของภาษา การแปลเชิงเทคนิค  การแปลกับ
วัฒนธรรม  การวิจารณ์งานแปล 
 Definition of translation; significance and history of translations; translators’ 
qualities; translation theories; types of translation; process of translation; language 
functions; technical translation; translation criticism 
 
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง  3(3-0-6) 
  English Grammar for Real Life Communication 
  รายวิชาบังคับกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
  Pre-requisites: 890-101, 890-102 or waived 
  การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบต่างๆ  
และการใช้รวมทั้งความหมาย  การน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสาร เน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
  Analysis of English grammatical structures in context; relationship between 
forms and functions including their meaning; application of what has been learned to 
communicate with emphasis on reading and writing skills 
 
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Introduction to English Writing  
  รายวิชาบังคับกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
  Pre-requisites: 890-101, 890-102 or waived 
  การเขียนโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานแบบต่างๆ  การเขียนย่อหน้าสั้นๆ  เชิงเล่าเรื่อง  บรรยาย
และอธิบายโดยใช้หลักไวยากรณ์  ค าเชื่อมประโยคและเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม  เน้นการเรียบ
เรียงความคิด  และการเขียนอย่างเป็นระบบ 
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  Writing different types of sentences structure; writing short narrative, descriptive, 
expository paragraphs with the correct usage of grammar, sentence connectors and 
punctuations, emphasizing ideas and writing process 

 
 890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              3(3-0-6) 

           Communication in English in Science and Technology   
 ฝึกการใช้ทักษะต่างๆ  ในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ  เน้นเนื้อหาทางความก้าวหน้าด้านต่างๆ 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฝึกทักษะการอ่านและฟังบทความทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ การตอบ
ค าถามเพ่ือความเข้าใจ การเขียนสรุปของสิ่งที่อ่านและฟังการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ  ฝึกทักษะการอภิปราย  
เช่น  การแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล  ฝึกเขียนในระดับประโยคและย่อหน้าสั้น 

 Practice of various skills in communicating in English, emphasizing on scientific 
and technical texts; reading for main ideas and details; outlining; techniques for 
developing vocabulary; making use of visual aids; listening skills; summarizing and note-
taking; giving opinions and reasons; writing skills at a paragraph level 

 

  890-251 การอานงานเขียนวิชาการอังกฤษ                                                     3(3-0-6)   
             Reading English in an Academic Context  
  รายวิชาบังคับกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
  Pre-requisites: 890-101, 890-102 or waived 

 การใชประโยชนจากรูปแบบและโครงสรางของงานเขียนเชิงวิชาการ ทักษะที่จ าเปนต่อความ                           
สามารถและประสิทธิภาพในการอานการจดบันทึกและสรุปใจความที่อาน 
 Making use of form and structure of academic text in reading; essential skills 
 in reading; note-taking and summarizing 

 
  890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                    3(3-0-6) 

Writing Academic English  
รายวิชาบังคับกอน: 890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 

  Pre-requisites: 890-101, 890-102 or waived 
 เนนทักษะการเขียนชั้นสูงในรูปแบบตางๆฝกการเขียนเรียงความวิธีการเขียนขยายเนื้อหาการ
เขียนเชิงบรรยายการเลาเรื่องราวการเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวนฝกการใชเครื่องหมายวรรค
ตอนใหถูกตองฝกการเขียนรายงานบทคัดยอและการเขียนโครงงานตางๆ 
 Advanced writing skills of different styles with the emphasis on the vocabulary 
in academic contexts and formal language patterns; practicing writing essays;  a variety of 
methods of paragraph development; description, narration, argument, and persuasion; 
effective uses of punctuations; writing reports, abstracts and planning project outlines 
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890-261  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน                                                             3(3-0-6) 
 English in the Workplace 

  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในที่ท างาน  รวมทั้งภาษาที่ใช้ในสังคมที่จ าเป็นในการติดต่องาน  
เช่น  การโทรศัพท์การนัดหมาย  การขอ/ให้ข้อมูล การต้อนรับแขก  การจดบันทึกข้อความ 

 Skills for communicating in English in the workplace including social English 
used in a business environment such as using the telephone, making an appointments, 
giving/asking for information, receiving visitors, etc 
 

890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 3(3-0-6) 
 Study Skills in English for Higher Studies 
 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101,890-102  หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
  Pre-requisites: 890-101, 890-102 or waived 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นทักษะที่จ าเป็นที่ต้องใช้ประกอบ
การศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป  การสรุปบันทึกย่อข้อความจากการฟังบรรยาย และการอ่านต า รา  ฝึกกลวิธี
การอ่านรูปแบบต่างๆ การส ารวจแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลประกอบการท ารายงาน ฝึกสรุป เรียบเรียง
ข้อมูล  และเขียนรายงาน  ฝึกทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นในการอภิปราย การตั้งค าถาม  การ
ตอบค าถาม  การแสดงความคิดเห็นทั่วๆ ไป  ตลอดจนการวิจารณ์และการน าเสนอผลอภิปราย  ฝึกเทคนิค
การน าเสนอและ/หรือสาธิตผลงาน 
 Practicing listening, speaking, reading and writing in English with the emphasis on 
the study skills needed in higher studies; taking notes from lectures and reading materials; 
practicing a variety of reading strategies; exploring information resources and collecting 
relevant information; summarizing, paraphrasing information and writing a report, 
practicing discussion skills including proposing issues, questioning, answering, expressing 
opinions / giving comments, making critical evaluation and reporting the results of the 
discussion; practicing presentation and / or demonstration techniques 
 

890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 3(3-0-6) 
 English for Job Application 
 ทักษะและภาษาที่ต้องใช้ในการหางาน การสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ เน้นทักษะการเขียน
และพูดในปริบทของการหาและสมัครงาน 
 Skills, topics and language for future job applicants; finding jobs; applying for 
jobs and attending interviews; emphasis on writing and speaking in job-seeking context 
 

895-101  พฤติกรรมศาสตร์           3(3-0-6) 
 Behavioral Science 
 รายวิชาบังคับก่อน: - 
 แนวคิดและหลักการ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ แรงผลักดัน พฤติกรรมทางสังคม การ
รับรู้ทางสังคม กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม การพัฒนาพฤติกรรม  

 Concept and principles; basic factor of human behavior; behavior motivation; 
social behavior; social perception; group and group process; behavior development 
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895-122 การใช้ห้องสมุดและการเขียนรายงาน             1(1-0-2) 
Using the Library and Report Writing 

  สารสนเทศ  การสืบค้นฐานข้อมูล การเขียนรายงาน การเขียนเอกสารอ้างอิง 
   Information; searching of databases; report writing; referencing 

  
895-125 การใช้ภาษาไทย                                 3(2-2-5) 

 Thai Usage 
 การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน เน้นฝึก
ปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
 Appropriate Thai usage situation; principles of speaking, listening, reading and 
writing; with emphasis on language practice 

 
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต                               3(2-2-5) 

                      Life Aesthetics 
   สุนทรียศาสตร์ของการด ารงชีวิตที่มีความสุข การจัดการความเครียด การสร้างก าลังใจ เสริมสร้าง

วุฒิภาวะทางอารมณ์ สุนทรียศาสตร์ทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก การดูแลสุขภาพ
กายและจิต คุณค่าของทัศนศิลป์ ความซาบซึ้งในดนตรีและนาฏศิลป์ ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี และ
มารยาทสังคมท้ังของไทยและสากล 
   Aesthetics of living happily; stress management; willpower creation; promoting 
emotional maturity; aesthetics of language; developing personality and self expression; 
nurturing physical and mental health; value of visual art; appreciation of music and 
performing art; understanding Thai and international cultures, traditions, and social 
etiquettes 

 
 

895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต                                3(2-2-5) 
 Wisdom of Living 

 การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ 
กระแสสังคมโลก  การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และรักษ์
สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 Thinking, life  administration  and management in accordance with changes in 
Thai and  global society,  mingling the Thai way of life with multi-cultural way of living, 
public mind and environmental conservation, living happily based on morality, ethics and 
sufficiency economy 

 

 895-203 จิตวิทยาทั่วไป                                                   3(3-0-6)  
 General Psychology 

 ความหมาย และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการมนุษย์ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญา การเรียนรู้ บุคลิกภาพ  
สุขภาพจิตและการปรับตัว การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 
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Definitions of psychology and psychological methods; influential factors  
on human behavior; biological and environmental factors; human development,  
motivation, emotion, perception, intelligence, learning; personality; mental health  
and adjustment; application of psychology in daily life 
 

895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง     2(2-0-4) 
  Economics and Government 
  เศรษฐศาสตร์ ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจสภาวะของเศรษฐกิจ ปัญหาต่างๆ 
รวมถึงรายได้ประชาชาติ การภาษี การเงินการคลัง ปัญหาการคลังของประเทศและการเปรียบเทียบ
เศรษฐกิจ 
   การปกครอง ศึกษาถึงความหมายของการปกครองการเมืองและรัฐศาสตร์ การจัดองค์การ
ทางการเมือง ระบบการปกครองสังคมทั่วไป หลักการชนิดและปรัชญาของแต่ละระบบ โดยเน้นหนักใน
หลักการและขบวนการของการปกครองระบบประชาธิปไตยของไทย หมวดการเมืองต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญ 
พรรคการเมือง เป็นต้น รวมทั้งรูปแบบการปกครองไทย อันได้แก่ การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิน่ตลอดจนนโยบายการบริหารทั้งในและนอกประเทศ อันช่วยท าให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่ สิทธิ
และขอบเขตของตนเองเพ่ือการเป็นพลเมืองที่ดีในการพัฒนาประเทศชาติ 
              Economics: Basic economic systems; economic conditions and problems, GNP, 
taxation, budget, finance, financial problems of the country, and comparative economics  
  Government: Definitions of government, politics and political sciences; political 
organizations and political  administration system and the principles and philosophy of 
each system; emphasis on the democratic system of Thailand: constitution, political 
parties and forms of government i.e. central, provincial and local governments; citizens’ 
rights, duties, and role in the development of the country 
 

895-303  เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต    3(3-0-6) 
    Economics for Life 
    หลักทั่วไปของวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการผลิต การบริโภค การลงทุน แหล่งเงินทุนและ
ประเภทของตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจส่งผลต่อการลงทุน 
การค้าและการครองชีพ เช่น เงินเฟ้อ การว่างงาน การขาดดุลบัญชีเงินสะพัดและดุลการช าระเงิน เป็นต้น 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตต่อไป 
 Principles of economics in production, consumption, investment, sources of 
fund and market structures; economic changes in domestic and other countries which 
may affect investment, trade, and cost of living, such as inflation, unemployment, current 
account and balance of payments deficit etc.; which could be the benefits for future life 
 
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 
   Co-Curricular Activities I 
    การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจ 
ที่หนึ่ง  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  จิตส านึกสาธารณะ  การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่าง             
สาขาวิชา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
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   Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities 
for the benefits of society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics 
and public mind; teamworking within and/or across disciplines under the 
supervision of advisors 

 
  

315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา                       3(3-0-6) 
  Introduction to Intellectual Property 

 ความหมาย ความส าคัญ และประวัติความเป็นมาของทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทาง
ปัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ การสืบค้น การร่าง
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พันธุ์พืช กระบวนการ
สร้างสรรค์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม และการน าเสนอโครงการ 
 Definition, importance and history of intellectual property; type of intellectual 
property; organizations responsible for intellectual property in the country and overseas; 
patent searching, drafting and filing; copyright; trademark; trade secret; geographical 
indication; plant varieties; creation, protection and utilization of intellectual property; role 
for intellectual property in economics, socio and industrial developments; mini project 

 
315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม                                 3(3-0-6) 

         Science, Technology and Society 
 ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศและ

สิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ  สิ่งแวดล้อมและสังคม  การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม  การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and 
environment; impacts of science and technology on health, environment and society; 
science and technology in social development; preventing and solving social problems 
arisen from science and technology impact 

 
322-100  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                  3(3-0-6) 

 Mathematics in Everyday Life 
 การอ้างเหตุผลและการให้เหตุผล  สมการและอสมการ ฟังก์ชันและกราฟ คณิตศาสตร์การเงิน
เบื้องต้นลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์และการประยุกต์ 

  Argument and reasoning; equations  and inequalities; functions and graphs; 
introduction to financial mathematics; limits and continuity; derivatives and their 
applications; integrals and their applications 
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  1.3 หมวดวิชาเฉพาะ 
 
  322-101  แคลคูลัส 1                                   3(3-0-6) 
       Calculus I 

      ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์ 
และการประยุกต์  
   Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; 
 derivatives and applications; integrals and applications  
 
322-104   คณิตศาสตร์ทั่วไป 2                               3(3-0-6) 

    General Mathematics II 
     รายวิชาบังคับก่อน :  322-101 หรือ 322-103 
     Pre-requisite: 322-101 or 322-103 

ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอย่างง่าย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สอง อนุกรมอนันต์ 

      Functions of several variables and applications; derivatives of functions of 
several variables and applications; elementary ordinary differential equations; linear ordinary 
differential equations of second order; infinite series 

 
324-101 เคมีทั่วไป 1     3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
 บทน า  ปริมาณสัมพันธ์  โครงสร้างอะตอม  ระบบพีริออดิก  พันธะเคมี  ของแข็งและของแข็ง 
อสัณฐาน  แก๊ส  อุณหพลศาสตร์    สารละลายและสมบัติของสารละลาย  ของเหลวและคอลลอยด์   
 Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical 
bonding; solids and amorphous solids; gases; thermodynamics; solutions and their 
properties; liquids and colloids 

324-102 เคมีทั่วไป 2                                        3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101  
 Prerequisite : 324-101  
 จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี นิยามกรด-เบส สมดุลกรด-เบสในน้ า สมดุลการละลายและการ
เกิดสารเชิงซ้อน ธาตุแทรนซิชัน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 
 Chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base concept; aqueous acid-base 
equilibria; solubility and complexation equilibria; transition elements; electrochemistry; 
organic chemistry 
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 324-233   เคมีอินทรีย์เบื้องต้น     3(3-0-6) 
               Introductory Organic Chemistry 

การจ าแนกประเภท การเรียกชื่อ การเตรียม สมบัติทั่วไป สเตอริโอเคมีปฏิกิริยาของ
สารประกอบแอลิฟาติก แอลิไซคลิก แอโรแมติกและพอลินิวเคลียร์แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลแฮไลด์ 
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ แอลดีไฮด์ คีโทน เอมีน สารประกอบเฮเทอโรไซ
คลิก พอลิเมอร์และเคมีของสารชีวโมเลกุลได้แก่ลิพิด คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน  

Classification, nomenclature, preparation, general properties, stereochemistry 
and reactions of aliphatic, alicyclic, aromatic and polynuclear aromatic hydrocarbons, alkyl 
halides, alcohols, phenols, ethers, carboxylic acids and derivatives, aldehydes, ketones, 
amines, heterocyclic compounds, polymers and chemistry of biomolecules: lipids, 
carbohydrates and proteins 

 

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                                                       1(0-3-0) 
      General Chemistry Laboratory I 
                  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-101 หรือเรียนควบกัน 
  Prerequisite : 324-101 or Concurrent 

  เลขนัยส าคัญและการเลือกใช้เครื่องแก้ว การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ การ
วิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การ
ลดลงของจุดเยือกแข็ง เทอร์โมเคมี   
  Significant figures and glassware selections; identification of compounds by 
paper chromatography; semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal 
structures of metals and ionic compounds; freezing point depression; thermochemistry 

325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                 1(0-3-0) 
  General Chemistry Laboratory II 
                         รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 324-102 หรือเรียนควบกัน 
            Prerequisite : 324-102 or Concurrent 

  การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรตแบบรีดอกซ์ การหาปริมาณวิตามินซี จลนพลศาสตร์เคมี    
สมดุลเคมี การวัดค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส บัฟเฟอร์และสารละลายที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 
การสังเคราะห์และวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน  เคมีไฟฟ้า  การทดสอบหมู่ฟังกช์ันของสารอินทรีย์ 
  Volumetric analysis; redox titration; determination of ascorbic acid; chemical 
kinetics; chemical equilibrium; pH measurement of acid-base solution, buffers and 
solutions from hydrolysis reactions; synthesis and analysis of coordination compounds; 
electrochemistry; test of the functional groups of organic compounds 

 

325-233 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น                                                            1(0-3-0) 
   Introductory Organic Chemistry Laboratory 

            เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป: การตกผลึก การกลั่น การสกัด โครมาโทกราฟี การทดสอบการละลาย
และหมู่ฟังก์ชัน  เคมีของคาร์โบไฮเดรต 
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General laboratory techniques: crystallization, distillation, extraction and 
chromatography; solubility and functional group tests; chemistry of carbohydrates 
 

326-202  จุลชีววิทยาทั่วไป                 3(3-0-6) 
    General Microbiology 

ประวัติของจุลชีววิทยา โปรคาริโอต ยูคาริโอต รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ทั้งที่เป็นโปรคาริ
โอติคเซลล์ และ  ยูคาริโอติกเซลล์ การเจริญพันธุ์และการเติบโตของแบคทีเรีย การจ าแนกจุลินทรีย์
ออกเป็นหมวดหมู่   เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ ไวรัสวิธีทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย์ยาปฏิชีวนะ
และการดื้อยาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ภูมิคุ้มกัน 
ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรคโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 

 
 History of microbiology, prokaryotic microorganism, eukaryotic microorganism, 
morphology of prokaryote and eukaryote, cultivation, reproduction and growth of 
bacteria,  classification of bacteria, microbial metabolism,  microbial genetics, virus,  
methods in microbiology, control of microorganisms, antibiotics and drug resistance, 
environmental microbiology, food microbiology, industrial microbiology; immunology, 
immunity and infection, bacteria and diseases 
 
327-202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป           1(0-3-0) 
              General Microbiology Laboratory 

 การใช้กล้องจุลทรรศน์และการย้อมสีจุลินทรีย์ เทคนิคต่างๆที่จ าเป็นทางจุลชีววิทยา โครงสร้าง
และสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์แต่ละชนิด เมแทบอลิซึม การเติบโตของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์โดย
วิธีทางเคมีและกายภาพ การแยกและบ่งชี้ชนิดของแบคทีเรีย และการตรวจหาจุลินทรีย์ในดิน น้ า นม และ 
อาหาร การหมักไวน์ วิทยาภูมิคุ้มกัน การทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี  

 Microscopy and staining; microbiological techniques; microbial structure and 
morphology; microbial metabolism; microbial growth; microbial control, chemical and 
physical methods; isolation and identification of bacteria; determination of microorganisms 
in soil, water, milk and food; fermentation of wine; immunology, antigen-antibody reaction 
 

328-302  ชีวเคมีพื้นฐาน                        3(3-0-6) 
 Basic Biochemistry 
             โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของโมเลกุล  หลักการเบื้องต้นของไบโอเอนเนอร์เจติก  
ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์  กระบวนการเมแทบอลิซึมที่ส าคัญในสัตว์ พืชและจุลชีพ  รวมทั้งการ
สังเคราะห์แสงความส าคัญของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน 
     Biochemical molecules, their structures and functions; the basic  concepts of 
bioenergetics and enzymatic reactions; the main pathways of intermediary metabolism in 
animals, plants and microorganisms; sometime will be devoted to topics in 
photosynthesis, nutrition and hormones 
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328-331  ปฏิบัติการชีวเคมี  1                 1(0-4-0) 
          Biochemistry Laboratory I 

      การแยกและลักษณะของสารประกอบชีวภาพ  การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์  และการ
ควบคมุการสร้างและการท างานของเอนไซม์ 

Practical work on the isolation and characterization of biological compounds, 
enzymatic catalysis, control of the synthesis and action of enzymes 

 

          330-101  หลักชีววิทยา1                           3(3-0-6) 
                 Principles of Biology I   

ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวมองค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต การหายใจระดับเซลล์ 
และการสังเคราะห์ด้วยแสง  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  การแบ่งเซลล์การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว์ 

  General concepts of biology; chemical basis of life;cellular respiration and 
photosynthesis; structures and functions of cells; cell reproduction; pattern of inheritance; 
evolution; ecology; animal behavior 

 
330-102  หลักชีววิทยา  2                                                                 3(3-0-6) 

              Principles of Biology II 
                รายวิชาบังคับก่อน: 330-101  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
                Pre-requisite: 330-101 or approved by curriculum committee 

 ก าเนิดและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืช  การเจริญของ
สัตว์ โครงสร้างและการท างานของระบบอวัยวะต่างๆ ของสัตว์ ได้แก่ การย่อยอาหาร การแลกเปลี่ยนแกส 
ไหลเวียนโลหิต ภูมิคุ้มกัน ดุลยภาพภายใน การสืบพันธุ์ ฮอร์โมน เคมีโคออร์ดิเนต ระบบประสาท ระบบรับ
ความรู้สึกและการตอบสนอง 

     Origin and diversity of life; plant forms and functions; animal development; 
animal structures and functions, nutrition, gas exchange, circulation, immune system, 
controlling of the internal environment, reproductive system, hormones and chemical 
coordination, nervous system, sense organs and effectors 

 
 

331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                                  1(0-3-0)   
            Principles of Biology Laboratory I 
        รายวิชาบังคับก่อน: 330-101 หรือเรียนควบคู่กัน 
        Pre-requisite: 330-101 or concurrent 

             ปฏิบัติการเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์  พลังงานกับชีวิต โครงสร้างและชีววิทยาของเซลล์ ธรรมชาติ
และหน้าที่ของจีน การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดพันธุกรรมระบบนิเวศของแหล่งน้ าจืดและพฤติกรรมของสัตว์ 

 A practical course on use and maintenance of microscopes; energy and life; 
structures and biological aspect of cells; cell division and genetics; freshwater ecology; 
animal behavior 
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331-102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2                                 1(0-3-0)  
  Principles of Biology Laboratory II 
              รายวิชาบังคับก่อน : 330-102  หรือเรียนควบคู่กัน 
             Pre-requisite: 330-102 or concurrent 

      ปฏิบัติการเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต มอเนอรา โปรติสตา เห็ดรา และอาณาจักร
พืช เนื้อเยื่อ การล าเลียงและฮอร์โมนพืช อาณาจักรสัตว์ การเจริญของสัตว์ และกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของระบบอวัยวะของร่างกายบางระบบ  

      A practical course comprising biodiversity, monera, Protista, fungi, plant kingdom; 
plant tissues; plant transportation and hormones; animal kingdom; animal development; 
some anatomy and physiology of organ systems in animals 

 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  1                                        3(3-0-6) 
        Fundamental Physics I 
         ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย  เวกเตอร์  แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม  ระบบ
อนุภาค  การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง   การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  การเคลื่อนที่แบบต่างๆของคลื่น อันตร
กิริยาโน้มถ่วง   กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  
 Physical quantities and units; vectors; forces and motions; work; energy; and 

momentum; system of particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; wave motions; 
gravitational interaction; fluid mechanics; heat and thermodynamics  

 

332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  1                     1(0-2-1) 
          Fundamental Physics  Laboratory I 
           รายวิชาบังคับเรียนควบกัน: 332-101 
           Concurrent: 332-101 

การใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการเชิงเส้น การเคลื่อนที่
แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ สมดุลแรง การชน สปริงและการสั่น โมเมนต์ความเฉื่อย สมดุลสถิต
ของวัตถุแข็งเกร็ง   
 Vernier, caliper and micrometer; measurement and errors; graph and linear 
equation; circular motion; projectile motion; force equilibrium; collision; spring and 
oscillation; moment of inertia; static equilibrium of  rigid bodies 

 
336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป                      2(2-0-4) 
             General Pharmacology        
             หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา  รูปแบบยาเตรียม  ผลอันไม่พึงประสงค์จากยา   ยาที่มีผลต่อ
ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ  ยาต้านจุลชีพ
และปรสิต ยารักษาโรคอ้วน ยาคุมก าเนิด วัคซีน ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา พืชสมุนไพร พิษวิทยา และการ
รักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ 

General principles of pharmacology, drug dosage forms, adverse drug reaction of 
drugs affecting central nervous system, cardiovascular system, gastrointestinal system,  
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endocrine system, antimicrobial and antiparasitic drugs, contraceptives, vaccines; drug 
interactions; medicinal plants; toxicology and management of poisoning 

 

336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน         2(2-0-4) 
      Drugs and Health Products in Daily Life 
      ความหมายของยา หลักการใช้ยา รูปแบบยาเตรียมวิธีการบริหารยา  การออกฤทธิ์ของยาอันตร

กิริยาต่อกันของยา ปัญหาจากการใช้ยา ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด ยาต้านจุลชีพ ยาต้านการอักเสบ ยาสงบประสาท
และยานอนหลับ ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ยาที่ใช้กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ยาคุมก าเนิด  ยารักษา
โรคอ้วน ยาส าหรับโรคผิวหนัง สมุนไพรไทย วัคซีน วิตามิน เกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอาง 
และการใช้ยาผิดแผน 

   The definition of drug, principles of drug therapy, dosage forms, drug 
administrations, drug actions, drug interactions, problems of drug abuse, drugs used in 
common cold, antimicrobials, anti-inflammatory drug, sedative-hypnotics, drugs used in 
gastrointestinal tract, drugs used in sexually transmitted diseases, contraceptives and 
contraception, antiobesity drugs, drugs for skin diseases, thai medicinal plants, vaccines, 
vitamins, minerals, food supplements, cosmetics and drug abuse 

 
336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน                        2(2-0-4) 
            Toxic Substances in Daily Life 
 หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยา  ความหมายและการจ าแนกกลุ่มของสารพิษ  ชนิดของสารพิษที่พบ
บ่อยในชีวิตประจ าวัน  โดยศึกษาสารพิษแต่ละชนิดในแง่แหล่งก าเนิด  การปนเปื้อนและความเป็นพิษต่อ
ร่างกาย  การป้องกันและหลักการรักษาเบื้องต้นทั้งในกรณีเฉียบพลันและเรื้อรัง 
 Basic principle of toxicology; definition and classification of toxic substances; 
common toxic substances in daily life; emphasizing on sources; contamination and toxicities 
on human body; primary prevention and treatment of acute and chronic toxicities 

 
338-315  สรีรวิทยาของสัตว์                                          4(3-3-6) 

      Animal Physiology 
            รายวิชาบังคับก่อน: 330-212 
            Pre-requisite: 330-212 

 ศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่ และกลไกการควบคุมของระบบอวัยวะในสัตว์ที่มีและไม่มีกระดูกสัน
หลังได้แก่ระบบประสาทระบบไหลเวียนเลือดระบบกล้ามเนื้อระบบหายใจระบบทางเดินอาหารระบบขับถ่าย
ของเสียระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ 
   Comparative study offunctional organization and regulatory mechanisms of 
organs in invertebrates and vertebrates; Organ systems of interest including the nervous 
system, the cardiovascular system, the muscular system, the respiratory system, the 
gastrointestinal system, the excretory system and the reproductive system 
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340-253  วิทยาศาสตร์ประจ าวัน        2(2-0-4) 
       Everyday Science 
             รายวิชาบังคับก่อน : - 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

Introduction to communication and telecommunication; meteorology; 
rubber and rubber products and environmental management 

 
 
342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน       2(2-0-4) 
 Polymers in daily Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ ประวัติความเป็นมา การจ าแนกประเภท การผลิต
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างต่อสมบัติ การประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน ข้อเด่นและข้อจ ากัดของวัสดุพอ
ลิเมอร์ ปัญหาขยะพลาสติก การน าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ และพอลิเมอร์กับความเป็นพิษ 
 Introduction to polymer; history of polymer; classification; production; 
structure-properties relationship; application in daily life; advantage and disadvantage; 
limitation of polymeric material; plastic waste; plastic recycle; polymer and its toxicity 
 

345-101  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์                                 3(2-2-5) 
     Computers and Applications 
     ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์และหลักการท างานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
การติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย  จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
ไมโครคอมพิวเตอร์กับการใช้งานในปัจจุบัน ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้งานที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา     
 Historical development of computer technology; computer system types; 
computer organization and functions; secondary storage devices and media; data 
representation; information system; communications and networks; computer security 
and ethics; current microcomputer usages; studies of application development programs 
that are relevant to students major 
 

345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม            3(2-2-5) 
        Computer and  Programming 
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  
ระบบปฏิบัติการ  อินเทอร์เน็ต โครงสร้างและลักษณะของภาษาการโปรแกรม การประกาศและการ
ก าหนดค่าตัวแปร นิพจน์  โครงสร้างการควบคุม  ตัวอย่างงานประยุกต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้ 
               Introduction to computer; computer hardware; computer software; operating 
system; internet; structure and features of programming language; declarations and 
assignments expressions; control structure; examples of application software with 
selected computer language 
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  347-203 ชีวสถิติ                                                              3(2-2-5)  

             Biostatistics  
              รายวิชาบังคับกอน: -  

                  สถิติพรรณนา การพินิจพิเคราะหขอมูล สถิติชีพและการปรับสูมาตรฐาน ตารางชีพ ความ 
นาจะเปน ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเปน การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจก
แจงปรกติ ตัวอยางสุมและการแจกแจงของการชักตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน 
การ วิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเดียว การทดสอบ
ไคสแควร การใชโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

Descriptive statistics; exploratory data analysis; vital statistics and standardization; 
life table; probability; random variables and probability distributions; binomial 
distribution; poisson distribution; normal distribution; random sample and sampling 
distributions; estimation and hypothesis testing; one-way analysis of variance; analysis of 
simple linear regression and correlation; chi-square test; statistical software 

 
2. ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะในสาขาชีววิทยา 

 
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย                                        4(3-3-6) 

      Morphology of Plants and Algae 
       รายวชิาบังคับก่อน: 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
       Pre-requisite: 330-102 or approved by curriculum committee 

       สาหร่าย ไบรโอไฟต์ และเทรคีโอไฟต์ ในแง่ที่เกี่ยวกับลักษณะสัณฐานวิทยา ลักษณะนิสัย 
ถิ่นอาศัย ขั้นตอนการเจริญและพัฒนาของส่วนที่ไม่ท าหน้าที่สืบพันธุ์และส่วนที่ท าหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ 
วงจรชีวิต ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช 
 Algae, bryophytes and tracheophytes with regard to their morphology, habits, 
habitats; ontogeny of vegetative and reproductive structures; life cycle; phylogeny and 
classification of the plant kingdom 

 

330-212  สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ                             3(2-3-4) 
       Comparative Vertebrate Zoology  
    รายวิชาบังคับก่อน: 330-102   
    Pre-requisite: 330-102  

              วิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ความหลากหลาย ลักษณะโครงสร้างและการปรับตัวของ
ระบบอวัยวะตามวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ภาคปฏิบัติเป็นการผ่าตัดศึกษาปลาฉลามและสัตว์มี
กระดูกสันหลัง 

                Vertebrate evolution;diversity; structure and adaptation history of the vertebrate 
organ system;a dogfish and a rabbit will be dissected in the laboratory  
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330-230 อนุกรมวิธานของพืช                                        3(2-3-4) 
            Plant Taxonomy  
             รายวิชาบังคับก่อน: 330-102,  330-200  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
             Pre-requisites: 330-102, 330-200 or approved by curriculum committee 
       หลักเกณฑ์และระบบในการจัดหมวดหมู่พืช   วิธีการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ 
หลักเกณฑ์  การตั้งชื่อและประวัติวิวัฒนาการของพืชตัวอย่างวงศ์พืชที่ส าคัญๆ เน้นพืชดอกศึกษานอก
สถานที ่
    Introduction to the principle of plant taxonomy including classification; 
principle and practice in identification; the rules and principles of nomenclature but 
emphasizing to use appropriate terminology to identify flowering  plants by means of 
key in laboratory, as well as understanding the historical procedures in developing 
classification; evolution including the example of some important families of Thai flora 
together with studying in the fields   
 

330-231  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                        4(3-3-6) 
             Invertebrate Zoology  
              รายวิชาบังคับก่อน : 330-102   
             Pre-requisite: 330-102  

    โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆ ชีวประวัติ  การจ าแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจาย 
ความส าคัญด้านนิเวศ เศรษฐกิจและการแพทย์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  ตลอดจนวัฏจักรชีวิตของ
ตัวแทนของกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ฝึกทักษะการจ าแนกหมวดหมู่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและ
ศึกษานอกสถานที ่

       Structures, functions, natural history; classifications, distributions, ecology, 
economic and medical importance; life cycles of the invertebrate representatives; 
conspicuous and important structures of invertebrate phyla, patterns and functions of 
structures involving locomotion, feeding, respiration, excretion and reproduction; 
classification practice and field trips 
 

330-232 หลักอนุกรมวิธานของสัตว์                                                         3(2-3-4) 
          Animal Taxonomy  
          รายวชิาบังคับก่อน : 330-102        
          Pre-requisite: 330-102        

           ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการและวิวัฒนาการของสปีชีส์ใหม่  ความสัมพันธ์ระหว่างสาย
วิวัฒนาการ  หลักการแสดงเอกลักษณ์  การจัดจ าแนก และการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์  

          Basic knowledge of processes and evolution of new species; phylogeny; principles 
of animal identification; classification and international nomenclature 
330-233  การส ารวจและด าน้ าเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเล                                2(1-2-3) 

         Marine Conservation Diving and Survey 
 รายวิชาบังคับก่อน : - 
 Pre-requisite: - 
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      การด าน้ าลึกด้วยอุปกรณ์สกูบ้าขั้นต้นกับแนวทางการน าไปใช้ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์  
ทักษะการใช้อุปกรณ์ ความเข้าใจในสรีรวิทยา ทักษะทางน้ า เทคนิคการส ารวจใต้น้ าพร้อมการฝึกจริงในทะเล 

                          Open water SCUBA training course with practical application for science     
          students; equipment; physiology; and watermanship skills; underwater survey    
          techniques with in situ practice 
 

330-234  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและความหลากหลายของแนวปะการังเขตร้อน    
                                                                                                      3(3-0-6) 

       Introduction to Tropical Reef Ecology and Diversity 
       รายวิชาบังคับก่อน : - 
      Pre-requisite: - 

    หลักนิเวศวิทยาแนวปะการังเบื้องต้น  ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและแหล่งที่อยู่อาศัย เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติเพ่ือการติดตามสภาพแนว
ปะการังริมชายฝั่ง การอนุรักษ์แนวปะการัง 
       Basic principles of reef ecology; understanding of biotic diversity and 
relationships between taxa and habitats; tools and practices for monitoring near-shore reef 
habitats; limitations for conservation of coral reefs 

 
 

330-250  นิเวศวิทยา                                                              3(3-0-6) 
   Ecology  
   รายวิชาบังคับก่อน : 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Pre-requisite: 330-102 or approved by curriculum committee 
 หลักนิเวศวิทยาเบื้องต้นของพืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ของสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทั้งกายภาพและชีวภาพ 

เน้นเกี่ยวกับวัฏจักรการถ่ายทอดพลังงาน สิ่งแวดล้อมในแหล่งอาศัยต่างๆ โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร ตลอดจนถึงการจัดระเบียบในระบบนิเวศต่างๆ 
 Basic principles of plant and animal ecology; effects of physical and biological  
factors on living organisms and environments; energy transformation in various habitats, 
structures and population change including levels of organization in ecology  

 

330-300  ชีววิทยาของเซลล์                                   4(3-3-6) 
  Cell Biology   
  รายวิชาบังคับก่อน: 330-101 
   Pre-requisite: 330-101 

   วิธีการศึกษาและประวัติเกี่ยวกับเซลล์  กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและแบบอิเล็กตรอน การวัด
ขนาดเซลล์  สารเคมีภายในเซลล์ตลอดจนโครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียสและ
ออร์แกเนลล์ที่พบภายในเซลล์โปรคารีโอตและยูคารีโอต  กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเซลล์   
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส  การเปลี่ยนสภาพของเซลล์  การแก่และการตายของเซลล์ รวมทั้งการ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ภาคปฏิบัติการ 
     History and study methods for cells using light microscopes and electron                     
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microscopes; cell-size measurement; basic chemical components of cell; structures and 
functions of membrane, cytoplasm, nucleus, and organelles in prokaryotes and 
eukaryotes; processes and mechanisms of cell cycles, mitosis and meiosis; cell 
differentiation; cell aging and death; applications to other science disciplines; laboratory 
 
330-301  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ                      3(2-3-4) 
             Economic Invertebrates  
              รายวิชาบังคับก่อน : 330-102  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
             Pre-requisite: 330-102 or approved by curriculum committee 
             ชีวประวัติ ชีววิทยา แหล่งที่อยู่อาศัย และการเพาะเลี้ยงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจชนิดต่างๆ ในประเทศไทยและศึกษานอกสถานที่ 
     Life history; biology; habitats; cultures of economically important invertebrates 
in Thailand; field trips 
 
330-302  บรรพชีววิทยา                  3(3-0-6) 
  Paleobiology  
  รายวิชาบังคับก่อน: 330-102  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Pre-requisite: 330-102 or approved by curriculum committee 
  โลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในยุคทางธรณีวิทยา การก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการทางรูปแบบ
ของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโบราณ การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจ านวนมากสภาวะ
แวดล้อมโบราณในยุคธรณีวิทยาต่างๆ 
    Earth history; origin and evolution of life during geological time; 
paleoenvironments, their changing and the effects of changes on life such as evolution 
and mass extinction 
 

330-303  ชีววิทยาของแหล่งน้ าจืด                       3(2-3-4) 
    Freshwater Biology  
    รายวิชาบังคับก่อน : 330-102  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
    Pre-requisite: 330-102 or approved by curriculum committee 
    ชีววิทยาและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าจืด  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม  ผลผลิตการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าจืด และการอนุรักษ์แหล่งน้ าจืด 
 Introduction of environmental and ecological conditions; a background for 
evaluating biological and physico-chemical data of freshwater habitats and biota;  
extensive hands-on experiences through field trips and demonstrations; discussions on 
the biology of freshwater organisms; the community or ecosystem structure of freshwater 
related to utilization and conservation 
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330-304 พฤกษศาสตร์ทางทะเล                  3(2-3-4) 
               Marine Botany 

     พืชในสิ่งแวดล้อมทางทะเล รูปร่าง โครงสร้าง นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย ถิ่นที่อยู่ การปรับตัว 
และความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเน้นสาหร่ายหญ้าทะเลและป่าชายเลน ฝึกภาคสนาม 
       Plants in marine environments; morphology, structure, ecology, distribution, 
habitat, adaptation; interrelationships between plants, macroalgae, seagrasses, and 
mangrove, marine environment; field trip 

 
330-310  สัณฐานวิทยาเชิงเปรียบเทียบของพืชมีท่อล าเลียง                    3(2-3-4) 

             Comparative Morphology of Vascular Plants 
      รายวิชาบังคับก่อน: 330-200   หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
      Pre-requisite: 330-200 or approved by curriculum committee 

     การศึกษาเปรียบเทียบพืชมีท่อล าเลียง ในแง่ที่เกี่ยวกับการเจริญเปลี่ยนแปลงด้านกาย
วิภาคและสัณฐานวิทยาของโครงสร้างที่ไม่ท าหน้าที่สืบพันธุ์และโครงสร้างที่ท าหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์  วง
ชีพ วิวัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชที่ยังมีชีวิตอยู่และที่สูญพันธุ์ไปแล้ว 

A comparative study of vascular plants with regard to their developmental 
anatomy and morphology of vegetative and reproductive structures; life cycles; evolutions; 
relationships between extinct and existent plants 

 
330-311  ฮีสโทโลยีของสัตว์                          4(3-3-6) 

      Animal Histology   
       รายวชิาบังคับก่อน: 330-102   
       Pre-requisite: 330-102  

            เนื้อเยื่อของระบบต่างๆ ในร่างกายของสัตว์เน้นสัตว์มีกระดูกสันหลัง  สรีรวิทยาและองค์ประกอบ
ทางเคมีของเนื้อเยื่อ 
 Tissues of animal organ systems with particular reference to vertebrates; 
histophysiological and histochemical aspects  

 
330-320  สรีรวิทยาของพืช                                           4(3-3-6) 

       Plant Physiology  
        รายวิชาบังคับก่อน: 328-302  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
        Pre-requisite: 328-302 or approved by curriculum committee 

              กระบวนการและกิจกรรมในพืชชั้นสูง การหายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความสัมพันธ์ระหว่างน้ า
กับพืช การคายน้ าการดูดน้ าและเกลือแร่ การใช้แร่ธาตุรวมทั้งการเจริญเติบโต 

  Physiology of higher plants on respiration; photosynthesis; water relations; 
transpiration; water and mineral absorption;mineral nutrition; growth and development   
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330-331 แพลงก์ตอนทะเล                                  3(2-3-4) 
            Marine Planktonology 

     ลักษณะทั่วไปของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในทะเล  การจ าแนก  การเก็บตัวอย่าง
และการเตรียมตัวอย่าง  การเก็บรักษาตัวอย่าง  การนับจ านวน  การกระจาย  การปรับตัวเพ่ื อการ
ด ารงชีวิตแบบล่องลอย  การเปลี่ยนแปลงแทนที่  ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนในทะเล 

      General characteristics of marine phytoplankton and zooplankton; classification; 
sampling and processing techniques, fixation and preservation, identification and 
enumeration; distribution, adaptation to pelagic life; succession; interaction with other 
marine organisms 
 
330-360  พันธุศาสตร ์                                    3(3-0-6) 
             Genetics  
              รายวิชาบังคับก่อน: 330-101   
             Pre-requisite: 330-101  

     ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับโมเลกุลระดับตัวตนจนถึงระดับ
ประชากร  การน าความรู้พันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสิ่งมีชีวิต  ปัญหาเกี่ยวกับพันธุกรรมในมนุษย์ 
กระบวนการวิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิตและการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ 

   Fundamentals of genetics at molecular, organismal and population levels; 
applications to growth, development, evolution of plants; animals and human problems 
are discussed 
 

330-370  หลักการวิจัยทางชีววิทยา                                        2(2-0-4)       
 Fundamentals of Biological Research  
 รายวิชาบังคับก่อน:  330-101 
 Pre-requisite: 330-101 
 ทฤษฎีความรู้เบื้องต้นและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ การท าวิจัย

และจริยธรรมในการวิจัย  และการเตรียมการเสนอโครงร่างการวิจัยและแนวปฏิบัติในการเขียนผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ 
 Introduction to epistemology and scientific procedures;scientific attitudes; research 
methods and research ethics;proposal preparation and guidelines for writing a scientific 
article 

 
330-372  วิธีวิเคราะห์น้ าในการวิจัยทางชีวภาพ             3(1-6-2) 

  Water Analysis for Biological Research 
            วิธีวิเคราะห์น้ าธรรมชาติโดยทางชีววิทยาและเคมีส าหรับการวิจัยทางชีวภาพ เช่น  สารอาหาร 

ก๊าซที่ละลายในน้ า คลอโรฟิลล์ คาร์บอนและไนโตรเจนในรูปอินทรีย์ ฟอสฟอรัส และตะกอนแขวนลอยในน้ า 
  Determination of chemical and biological analyses of natural water for biological 

research such as nutrients, dissolved gas, chlorophyll, organic carbon and nitrogen, 
phosphorus and suspended solids 
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330-373 การจัดการตัวอย่างทางชีววิทยา                                           3(2-3-4) 
             Biological Collection Management  
              การเก็บรักษาตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตและซากดึกด าบรรพ์ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพ่ือการเก็บไว้ได้

นาน ใช้ในการอ้างอิงทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการของตัวอย่างทางชีววิทยา และการออกภาคสนาม 
         Collection of well-preserved biological specimens and fossils for longtime usage;  

scientific references; exhibition management; field trips 
 
 330-374  การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษาทางชีววิทยา      3(2--3-4) 
                       Experimental Design and Data Analysis for Biological Studies       
                 วิธีการออกแบบการทดลองของงานวิจัยทางชีววิทยา ทั้งการท าวิจัยในห้องปฏิบัติการ และ

ภาคสนาม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
               Experimental designs for biological studies; laboratory and field-based researches;       
        and statistical analysis 
 

330-375 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม                               3(2-3-4) 
      Mammalogy 

              ก าเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ความหลากหลาย การจัดจ าแนก สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา การกระจายตามเขตสัตวภูมิศาสตร์ ความส าคัญและการอนุรักษ ์ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจ าแนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การศึกษานอกสถานที่ 
  Origin and evolution of mammals; diversity; classification; morphology; physiology; 
behavior; ecology; zoogeographical distribution; importance and conservation of mammals; 
laboratory on mammal; classification and field trip 

 
330-382  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ                       3(3-0-6) 

       Introduction to Evolution 
        รายวิชาบังคับก่อน:  330-360  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
        Pre-requisite: 330-360 or approved by curriculum committee 

   ทฤษฎีวิวัฒนาการ หลักฐานทางวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีการปรับตัวและการ
คัดเลือกตามธรรมชาติ  ความแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางพันธุกรรม
ของประชากร และกระบวนการทางวิวัฒนาการที่น าไปสู่ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
  Evolutionary theory evidences; geological changes, adaptation, natural selection 
and population genetics; changes of the gene frequency in population; speciation and 
biodiversity 

 

330-401 ชีววิทยาของกล้วยไม้                          3(2-3-4) 
  Orchid Biology 
   รายวิชาบังคับก่อน: 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
   Pre-requisite: 330-102 or approved by curriculum committee 

   ลักษณะรูปพรรณสัณฐาน อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และชีววิทยาการสืบพันธุ์ของ
กล้วยไม้ ลักษณะโครงสร้างของบางสกุล รวมทั้งการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์   
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 Morphological characters, taxonomy, physiology, ecology and reproduction biology 
of orchids; structural characteristics of selected genera; including propagation, cultivation 
and utilizations 
 

330-402  ชีววิทยาของไม้ดอกไม้ประดับ                                           3(3-0-6) 
   Biology of Ornamental plants 
              รายวิชาบังคับก่อน : 330-102 และ 330-200 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
               Pre-requisites: 330-102 and 330-200, or approved by curriculum committee 
     ประวัติความเป็นมา ลักษณะสัณฐานวิทยา และสภาพความเป็นอยู่ของพืชที่ใช้ในการตกแต่ง
สวนและประดับภายในอาคาร หลักในการเพาะปลูกพืชประดับในสวน และศึกษานอกสถานที่ 
     History; morphology and habitats of ornamental plants for decorating in the 
garden and inside building; cultivation, propagation and principle designs of ornamental 
plants; field trips 
 

330-403  พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                3(3-0-6) 
    Economic Botany  
              รายวิชาบังคับก่อน :  330-102  
             Pre-requisite: 330-102  

     ลักษณะโครงสร้างหมวดหมู่ถิ่นก าเนิดนิเวศวิทยาการขยายพันธุ์และการดูแลรักษาพืชที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจเน้นพืชเขตร้อนศึกษาธรรมชาติและประโยชน์ของผลผลิตของพืชเศรษฐกิจเช่นพวกที่ใช้ เป็น
อาหารยารักษาโรคป่าไม้เครื่องเทศยางและน้ ามันเป็นต้น 

    Significance of plants in human affairs, useful plants and plant products; 
essential aspects of their products and uses; morphology, anatomy, classification, origin, 
ecology of tropical economic plants propagations, husbandry, pest control including the 
post harvest method for Thai economic plants   

 
330-404   หลักเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช              2(2-0-4) 

 Principles of Plant Biotechnology                          
 รายวิชาบังคับก่อน: 330-360  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Pre-requisite: 330-360 or approved by curriculum committee 

          หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีทางพืชเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตพืชเพ่ือการค้าและ
การผลิตสารเคมีที่เป็นประโยชน์จากเซลล์และชิ้นส่วนอวัยวะของพืช การใช้ประโยชน์จากความแปรผันที่เกิด
ในหลอดทดลอง การถ่ายยีน การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชในหลอดทดลองเพ่ือช่วยในขั้นตอนการปรับปรุง
พันธุ์และการผลิตผลิตภัณฑ์สารเคมีจากเซลล์และชิ้นส่วนพืช 
  Principles and applications of plant biotechnology for plant breeding;  production 
of plant and useful secondary metabolites from various organs; advantages of somaclonal 
variations from in vitro cultivation; gene transfer;in vitro techniques for plant improvement 
and plant products     
 
 



94 
 

 

330-405  ชีววิทยาของกุ้งทะเล                         3(2-3-4)    
     Biology of Penaeidae  
      รายวิชาบังคับก่อน: 330-231  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
      Pre-requisite: 330-231 or approved by curriculum committee 

     ระบบและการท างานทางชีววิทยาในกุ้งทะเล นิเวศวิทยาของกุ้งทะเล การเจริญเติบโตสืบพันธุ์    
วัฏจักรชีวิตและอาหารของลูกกุ้งและกุ้งเต็มวัย อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการอยู่รอดของกุ้งทะเลและ
ศึกษานอกสถานที ่
     Systems and biological functions of the penaeids (marine shrimps); ecology, 
development, reproduction, life cycle and foods of the penaeid larvae and adults; 
environmental factors that effect survival of the penaeids; field trips 

 
330-406 ชีววิทยามลพิษ              3(2-3-4) 

            Pollution Biology 
             รายวิชาบังคับก่อน: 330-250 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
              Required course: 330-250 or depending on approval of Department of Biology 

               ความหมายของชีววิทยามลพิษ ชนิดและคุณสมบัติของสารปนเปื้อน  การน าเข้า การแปรรูป การ
ท าลายและการสะสมสารมลพิษในสิ่งมีชีวิต ผลของสารมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ 
และอวัยวะ, ผลแบบเฉียบพลันและเรื้อรังของสารมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตในระดับชนิด ประชากร สังคม และระบบ
นิเวศความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกายภาพและชีวภาพในสิ่งแวดล้อมกับความเป็นพิษของสิ่งมีชีวิต  รวมทั้ง
ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับชีววิทยามลพิษ 

 
  Definition of pollution biology; major classes of contaminants; uptake; 
biotransformation; detoxification and biomagnification; elimination and accumulation of 
contaminants in organisms; effects of contaminants on molecular level, cells, tissues, and 
organs; acute and chronic lethal effects to organisms in level of individuals, populations, 
communities, and ecosystems; interaction between natural environment factors and toxicity; 
experiments involving with pollution biology 

 
330-411  กายวิภาคศาสตร์ของพืช                        3(2-3-4) 

       Plant Anatomy          
        รายวิชาบังคับก่อน: 330-200  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
        Pre-requisite: 330-200 or approved by curriculum committee 
              โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืช  การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อระบบ

เนื้อเยื่อพืช การจัดเรียงตัวของราก ล าต้นและใบ การจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อในรากล าต้นและใบ 
    Plant structure and development, differentiation of cell and tissue structure; tissue 
and tissue system; organization of the root, stem and leaf; organization of tissue systems of 
root, stem and leaf 
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330-431 สาหร่ายวิทยา                                   3(2-3-4) 
   Phycology   
   รายวิชาบังคับก่อน: 330-102  
            Pre-requisite: 330-102  
   ชีววิทยาของสาหร่าย การสืบพันธุ์  สัณฐานวิทยา  การจัดจ าแนก ตลอดจนนิเวศวิทยาของ
สาหร่าย การศึกษาภาคสนาม และการจัดเก็บตัวอย่างสาหร่าย 

    Algal biology; reproduction, morphology, systematic biology and ecology; field 
trips; specimen collections  
 

330-432 พืชน้ า                                   3(2-3-4) 
      Aquatic Plants 
      รายวชิาบังคับก่อน:  330-102    
      Pre-requisite: 330-102  
  ชนิดลักษณะรูปพรรณสัณฐานกายวิภาคศาสตร์ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของพืชต่างๆที่
ขึ้นอยู่ในน้ าและบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และกิจกรรม
ของมนุษย์ และศึกษานอกสถานที่ 
   Structural and functional adaptations of aquatic plants including  
morphology, anatomy, biology; classification and ecology of aquatics plants 
comprisingwetlands and mangroves species; impacts of species diversity and ecological 
habitats on aquatic plant species; the useful and harmful effects of aquatic plants on 
human; field trips 
 
330-433  ไบรโอไฟต์วิทยา                        3(2-3-4)  
             Bryology 
              รายวิชาบังคับก่อน:  330-102 และ 330-200 
             Pre-requisites: 330-102 and 330-200 
             สัณฐานวิทยาการจัดหมวดหมู่ การระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะวงศ์ ความสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ตามเขตภูมิศาสตร์ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของมอสส์  
ลิเวอร์เวิร์ต และฮอร์นเวิร์ต 
     Morphology, phylogeny, classification, identification, description of selected 
families; phylogeny, ecology, geographical distribution; conservations and utilizations of 
mosses, liverworts and hornworts 
 
330-434  เทอริโดไฟต์วิทยา               3(2-3-4) 
 Pteridology 
 รายวิชาบังคับก่อน:  330-102, 330-200  
 Pre-requisites: 330-102, 330-200 
 สัณฐานวิทยา การจัดหมวดหมู่ การระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะวงศ์ ความสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ตามเขตภูมิศาสตร์ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของเฟิร์น
และพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์น  
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Morphology, classification, identification, description of selected families; 
phylogeny, ecology, geographical distribution; conservations and utilizations of ferns and 
fern allies 

 
  330-435  กีฏวิทยา                                     4(3-3-6) 

      Entomology  
      รายวิชาบังคับก่อน: 330-102   
      Pre-requisite: 330-102  

ชีววิทยาของแมลงการจ าแนกแมลงอย่างละเอียดสัณฐานภายนอกและภายในสรีรวิทยา 
พฤติกรรม  นิเวศวิทยาของแมลง และศึกษานอกสถานที่    

Biology of insects; classification to order and family levels; external and internal 
morphology, physiology, behavior, ecology; field trips  

     
  330-437  มีนวิทยา                   4(3-3-6) 

      Ichthyology                
      รายวิชาบังคับก่อน:  330-102      
      Pre-requisite: 330-102            

     การจ าแนกชนิดของปลาประวัติ วิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
ภูมิศาสตร์การแพร่กระจาย นิเวศวิทยาประยุกต์ที่สัมพันธ์กับการจัดการและการเพาะเลี้ยง เน้นปลาที่พบใน
น่านน้ าไทย และศึกษานอกสถานที่ 
     Biology of fishes; diversity, evolution, morphology, physiology, ecology, life 
histories, behavior, biogeography and applied ecology in the sense of fisheries; 
management and aquaculture; laboratory and fieldwork activities focusing on the ecology 
and behavior of important local fish species 

 
330-438  ปักษีวิทยา                                   3(2-3-4) 

   Ornithology 
   รายวิชาบังคับก่อน:  330-102        
   Pre-requisite: 330-102       

   สัณฐานวิทยา การจัดจ าแนก ชีวประวัติ พฤติกรรม นิเวศวิทยา วิวัฒนาการของนก และศึกษา
นอกสถานที ่
  Morphology, classification, life history, behaviour, ecology, evolution of birds; field 
trips  

 

330-439  วิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน            3(2-3-4) 
      Herpetology 
   รายวิชาบังคับก่อน: 330-101, 330-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
   Pre-requisites: 330-102, 330-102 or approved by curriculum committee 

   วิวัฒนาการ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา ความหลากหลาย และหลักการจัดจ าแนก
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ปฏิบัติการ 
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   Evolution; morphology, ecology, diversity and classification of amphibians and 
reptiles; laboratory 
 

330-440  ชีววิทยาการเจริญของสัตว์                       3(2-3-4) 
 Animal Developmental Biology  
  รายวิชาบังคับก่อน: 330-212 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
  Pre-requisite: 330-212 or approved by curriculum committee 
    กระบวนการเจริญของสัตว์ทั้งมีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังในระดับเซลล์และ
โมเลกุลโดยการควบคุมทางพันธุกรรม และปฎิบัติการ  
    Studies of processes or mechanisms at cell and molecular levels of 
invertebrate and vertebrate zygotes onwards; genetic control; appropriate laboratories are 
provided 
 

330-452  นิเวศวิทยาทางทะเล                                         3(2-3-4) 
             Marine Ecology  
              รายวิชาบังคับก่อน: 330-250 
             Pre-requisite: 330-250 
    ระบบนิเวศทางทะเลในด้านโครงสร้างและการท างานทางนิเวศวิทยา ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่
ควบคุมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ ความสัมพันธ์ทางชีววิทยาระหว่างสิ่งมีชีวิต ผลผลิตเบื้องต้น  การ
หมุนเวียนสารอาหาร ผลกระทบของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางทะเล และศึกษานอก
สถานที ่
     Structure and function of marine ecosystems; the effects of physical 
parameters on marine life in each system; the interactions among marine life; 
productivity, nutrient cycling and effects of human on marine ecosystems; field trips 
 

330-453  นิเวศวิทยาของพืช              3(2-3-4) 
          Plant Ecology   
           รายวชิาบังคับก่อน: 330-230, 330-320 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
           Pre-requisites: 330-230, 330-320 or approved by curriculum committee 
  สังคมพืชสภาพแวดล้อมระบบนิเวศเปรียบเทียบแหล่งที่อยู่และปัจจัยที่ควบคุมกลุ่มพืชการ

ถ่ายทอดพลังงาน  การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา และศึกษานอกสถานที่ 
   Plant communities and relationships between habitats and controlling factors; 
concept of community structure, habitat gradients, community dynamics; field trips 

 

330-462  พันธุศาสตร์ประยุกต์                        3(2-3-4) 
 Applied Genetics 
 รายวิชาบังคับก่อน: 330-360 
 Pre-requisite: 330-360 

ยีนและการแสดงออกของยีน วิวัฒนาการของยีน หลักการวิจัยทางพันธุศาสตร์ระดับ-โมเลกุล การศึกษาจีโนม 
ฐานข้อมูลโปรตีน การศึกษาหน้าที่ของยีน ยีนและมะเร็ง พันธุกรรมนอกเหนือโครโมโซม โรคพันธุกรรมมนุษย์
และการรักษา 
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    Genes and gene regulation; evolution, molecular genetic researches; genomic 
study; protein database; gene functional analysis; gene and cancer; epigenetics and genetic 
disorder and therapy  

 

330-463  พันธุศาสตร์พฤติกรรม                3(3-0-6) 
            Behavioural Genetics 
             รายวิชาบังคับก่อน: 330-360  
              Pre-requisite: 330-360 

    ยีนที่มีผลต่อพฤติกรรมของสัตว์ การเจริญของระบบประสาท การสร้างรีเซบเตอร์ ระบบฮอร์โมน 
ยีนและกระบวนการเรียนรู้   การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การศึกษาหน้าที่ของยีน ผลของ
สิ่งแวดล้อมต่อการท างานของยีนและพฤติกรรม  พันธุศาสตร์เชิงจิตวิทยาของมนุษย์ ยีนและการปรับตัวทาง
พฤติกรรมและวิวัฒนาการ 
    Complex roles of genes in animal behavior; development of nervous system; 
receptor genes for chemoreception and photoreception; biological clock; hormonal system; 
genes and animal learning processes, roles of environment in the regulation of gene 
expression which related to animal behaviours; human psychogenetic; importance of genes 
in the behavioural adaptation and animal evolution     

 
 

330-470  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช                                3(2-3-4) 
       Plant Tissue and Organ Culture  
    รายวิชาบังคับก่อน: 330-320  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
   Pre-requisite: 330-320 or approved by curriculum committee 

  ทฤษฎีและการประยุกต์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืชองค์ประกอบของอาหารเพาะเลี้ยง
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆใน
การเพาะเลี้ยง 
  A detail study and applications of plant tissue and organ culture; composition of 
media; environmental influences on growth, differentiation and development of tissues; 
techniques and instrumental practices are emphasized in laboratory   

 
330-471  ไมโครเทคนิค                                                    3(1-6-2) 

       Microtechniques 
   รายวิชาบังคับก่อน: 330-102  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
    Pre-requisite: 330-102 or approved by curriculum committee 

    วิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมสไลด์พืชและสัตว์ การเตรียมชิ้นเนื้อเยื่อทั้งแบบกึ่งถาวร
และถาวร  หลักการเลือกและเตรียมน้ ายารักษาสภาพเนื้อเยื่อ รวมทั้งสีที่ใช้ในการย้อมเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ 
    Preparation of plant and animal tissues; semi-permanent and permanent sections 
for microscopic study; concepts in selecting tissue preservations and staining methods 
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330-473  การด าน้ าด้วยถังอากาศส าหรับนักชีววิทยา                               2(1-2-3) 
    SCUBA Diving for Biologists 
    หลักวิทยาศาสตร์และเทคนิคทางการด าน้ าตัวเปล่าและด้วยถังอากาศรวมถึงฟิสิกส์  และ  
สรีรวิทยาของการด าน้ าต่างๆ  เทคนิคการศึกษาและวิจัยทางชีววิทยาทางทะเล และฝึกภาคสนามการด าน้ า
ในทะเล 
    Scientific principles and techniques for skin-diving and SCUBA (Self-contained 
Underwater Breathing Apparatus) diving; diving physics and physiology, underwater 
techniques in marine-biology research; open-water divings 
 

330-475  สัมมนาทางชีววิทยา                                          1(1-0-2) 
    Seminar in Biology 
    การน าเสนอ อภิปราย สาธิต และรายงานโดยนักศึกษา เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ทางชีววิทยา 
    Presentation, discussion, demonstration and report writing by students in 
biological topics 
   
330-481  พฤติกรรมของสัตว์                                                           3(2-3-4) 
    Animal Behaviour 
    รายวิชาบังคับก่อน: 330-102, 330-250  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
    Pre-requisites: 330-102, 330-250 or approved by curriculum committee 
    การเกิดขึ้นของพฤติกรรมสัตว์สรีรวิทยาของพฤติกรรมพฤติกรรมและจีนแรงจูงใจพัฒนาการของ
พฤติกรรมพฤติกรรมสังคมนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพฤติกรรม 
     Causes, physiological constraint, gene affects, motivations and development of 
animal behavior; ecology and evolutionary of behaviour 
 
330-482  ชีววิทยาการอนุรักษ์                                                                         3(3-0-6) 
            Conservation Biology 
             รายวิชาบังคับก่อน: 330-250 
            Pre-requisite: 330-250 
             ทฤษฎีและแนวคิด จริยธรรม ความต้องการในการอนุรักษ์ สาเหตุและผลของการ
สูญเสียความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การออกแบบและจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ ภูมิทัศน์นิเวศวิทยา การฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ และศึกษานอกสถานที่ 
              Theories and concepts; ethics; needs for conservation; biodiversity lost; causes 
and consequences; protected areas: design and management, landscape ecology, 
restoration ecology; field trips 
 
330-483  พันธุศาสตร์โมเลกุลในการวิจัยทางชีววิทยา            3(2-3-4) 
         Molecular Genetics Methods in Biological Research  
             รายวิชาบังคับก่อน: 330-382 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
            Pre-requisite: 330-382 or approved by curriculum committee 
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       ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ทางวิวัฒนาการและความแตกต่างในระดับโมเลกุล  การวิเคราะห์ความผันแปรในระดับประชากรรวมทั้ ง
พลศาสตร์ของประชากร ฝึกหัดวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล 

Theory and application of molecular genetic techniques; analysis of 
evolutionary relationship and genetic distance of particular genes and analysis of dynamic 
and variation of population; research-based method is applied 

 
330-484  พันธุศาสตร์โมเลกุลของแมลง                 3(3-0-6) 

                   Insect Molecular Genetics  
                        รายวิชาบงัคับก่อน: 330-360 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
                       Pre-requisite: 330-360 or approved by curriculum committee 

ความรู้พ้ืนฐานและวิธีการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวโมเลกุลของแมลง และประยุกต์ใช้ในทางด้าน
สัตววิทยาและนิเวศวิทยา 

Fundamentals and methodology of molecular genetics of insect; and 
applications for zoology and ecology research 

 
 331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา               1(0-3-2) 

     Ecology Laboratory 
             รายวิชาบังคับก่อน: 330-250 หรือเรียนควบคู่กัน 
              Pre-requisite: 330-250 or concurrent 

ระบบนิเวศทางธรรมชาติ เน้นสังคมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามถิ่นที่อยู่แบบต่างๆ เช่น ป่าดิบชื้น แหล่ง
น้ า ชายหาด ป่าชายเลน การทดลองในแต่ละถิ่นที่อยู่อาศัย มีการอภิปรายในเบื้องต้น เพื่อนักศึกษาจะได้วาง 
แผนการทดลองด้วยตนเอง ในภาคสนามใช้เวลาทดลองในครบทุกถิ่นที่อยู่มากที่สุด น าตัวอย่างมาศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ เขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์และเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษา 

 
  Natural ecosystem; community of living organism in tropical rain forest, freshwater, 
coastal sand bars, mangrove forest; discussion for experimental design and self study in 
various habitat as many as possible; bringing specimens to laboratory for analyses; writing 
report and presentation  

 
331-270  ชีววิทยาภาคสนาม                                         1(0-3-2) 

       Field Biology 
    รายวิชาบังคับก่อน: 330-231, 330-250   
   Pre-requisites: 330-231, 330-250 

 ระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติเน้นสังคมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามถิ่นที่อยู่แบบต่างๆ เช่น ป่าดิบชื้น 
แหล่งน้ า ชายหาด ป่าชายเลน การทดลองในแต่ละถิ่นที่อยู่อาศัย มีการอภิปรายในเบื้องต้น เพ่ือนักศึกษาจะได้
วางแผนการทดลองด้วยตนเองในภาคสนาม ใช้เวลาทดลองในครบทุกถิ่นที่อยู่อาศัยที่อยู่มากที่ สุด น าตัวอย่าง
มาศึกษาในห้องปฏิบัติการ เขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์และเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษา 

    Field biology experiments in the natural ecosystem, especially organism 
communities of  the different habitats such as evergreen rain forest, beach and mangrove 
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forests; the preparatory discussion for the student to design the experimental researches 
in the field trip; study of the organism specimens from the field trip in the laboratory; the 
scientific report and presentation 

 
331-360  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์                                 1(0-3-0) 
    Genetics Laboratory 
              รายวิชาบังคับก่อน: 330-360 หรือเรียนควบคู่กัน 
              Pre-requisite: 330-360 or concurrent 
     การทดลองเก่ียวกับการถ่ายทอดลักษณะในสิ่งมีชีวิตโดยใช้แบคทีเรีย ราแมลงและพืช และการ
ใช้ความรู้ทางสถิติในการวิเคราะห์และประเมินผลการทดลองทางพันธุศาสตร์ 
     A practical study of inheritances; principally with bacteria, fungi, insects and 
plants;  statistical inheritance is included for evaluating the genetic experiments 
 
331-476  การฝึกงาน                                  2(0-12-0) 
             Training 
             ฝึกงานและดูงานในห้องปฏิบัติการของสถานีวิจัย องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
ชีววิทยา เพ่ือพัฒนาทักษะด้านความรู้  สังคม  ความสามารถ และความรับผิดชอบของนักศึกษา  โดยใช้
เวลาฝึกงานระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และสัปดาห์ละไม่ต่ า
กว่า 25 - 30 ชั่วโมง ภาควิชาติดต่อและประสานกับแหล่งฝึกงาน 
        Hands-on biological training and demonstrating at laboratories of research 
stations; public and private organizations to develop a student’s internship on basic 
knowledge, interpersonal skills, competency, and responsibility; training is available during 
March to May for at least 6 weeks, and 25 – 30 hours per week; departmental contact and 
coordination with training institutions 
 
331-491  โครงงานทางชีววิทยา 1                                      3(0-9-0) 
             Project in Biology I 
              ฝึกท าวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยา 
             Research training in biology I 
 
331-492  โครงงานทางชีววิทยา 2                                   3(0-9-0) 
 Project in Biology II  
 รายวิชาบังคับก่อน: 331-491  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Pre-requisite: 330-491 or approved by curriculum committee 
 ฝึกท าวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยาต่อเนื่องจากวิชาโครงงานทางชีววิทยา 1 
 Research training in biology II  
 
331-493 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา             6(0-18-0) 
           Co-operative Education in Biology 
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       เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 124 หน่วย
กิต และเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง  
               ฝึกปฏิบัติงานจรงิในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการท างานจริงที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีววิทยา พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับ 
ประสบการณ์การท างาน อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการท างาน น าเสนองาน
และรายงานฉบับสมบูรณ์ 
               Condition : Enrollment at least 7 semesters or 124 credits and preparation 
course for cooperative education at least 30 hours 
                Actual practice in public, private or enterprise organization; studying the real 
working system relative to biology; developing occupational skills by integrating 
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ภาคผนวก ข. 
(ส าเนา) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 
------------------- 

    ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
ต รี ใ ห ม่   ดั ง นั้ น  อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  15 ( 2)  แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 367(5)/2558  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558   จึงให้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
ตรีไว้ดังนี้ 

 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558” 
 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี ซึ่งเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
 
  ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 และบรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อน
ระเบียบฉบับนี้และมีความกล่าวไว้ในระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือที่ขัดหรือแย้งกับ
ความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
  ข้อ 4  ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “คณะ”   หมายความว่า   คณะหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “คณบดี”  หมายความว่า   คณบดีของคณะหรือผู้ อ านวยการวิทยาลัยหรือ
ผู้บริหารหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “คณะกรรมการประจ าคณะ”  หมายความว่า    คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “ภาควิชา”       หมายความว่า    ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขา
วิชาเอกท่ีนักศึกษาศึกษาอยู่ 
  “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตาม
หลักสูตรสาขาวิชานั้น 
 “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
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 ข้อ 5 การรับนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาตรี  โดยวิธีดังนี้ 

  5.1  การคั ด เลื อกบุ คคล เข้ าศึ กษา ในสถาบัน อุดมศึ กษา ในระบบกลาง 
(Admissions) ซ่ึงด าเนนิการโดยองค์กรหรือหนว่ยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ  

  5.2  การรับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ได้แก่ 
   5.2.1  การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง   
   5.2.2  การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 

  5.3  การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน 
  5.4  การรับนักศึกษาเป็นผู้ร่วมเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียนและประกาศผู้ร่วมเรียนนั้นๆ 

  5.5  วิธีอ่ืน ๆ  ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
  ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 6.1  ส าเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า 
 6.2  ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ 5 

 6.3  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  เรื้อรังที่แพร่กระจายได้ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 
  ข้อ 7  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

 ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามก าหนด 
และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

  ข้อ 8  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ข้อ 9  ระบบการศึกษา 
 9.1  มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและภาควิชา
ต่าง ๆ  คณะหรือภาควิชาใด  มีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวยการศึกษา
ในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย 
 9.2  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็นหลัก โดยปีการศึกษาหนึ่งๆ  มี 2 ภาค
การศึกษาปกติ  ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพ่ิมอีก
ได้ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ แต่ให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของ
แต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้ เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มี
จ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
  9.3  การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิต 
ตามลักษณะการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
 9.3.1  ภาคทฤษฎี  ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบอื่น หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์  ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  หรือจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 15 
ชั่วโมง  ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
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 9.3.2  ภาคปฏิบัติ  ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 – 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ หรือจ านวนชั่วโมงรวมระหว่าง 30 – 45 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
     9.3.3  การฝึกงาน การฝึกภาคสนามหรือการฝึกอ่ืน ๆ ใช้เวลา 3 - 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  หรือจ านวนชั่วโมงรวมระหว่าง 45 – 90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่า ให้นับเป็น
หนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.4 สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์และไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนออก
ปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
 9.3.5  การศึกษาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษาหรือวิเคราะห์ด้วย
ตนเองเป็นหลัก โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษา เช่น รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปัญหาพิเศษ ใช้เวลา  
2 – 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  หรือเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบัติการ และนอก
ห้องเรียน  ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.6  การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิตโดย
ใช้หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
  9.4  คณะเจ้าของรายวิชาอาจก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไข  ให้ถือเป็น
โมฆะในรายวิชานั้น  
  ข้อ 10  การลงทะเบียนเรียนและการถอนรายวิชา 
   10.1 การลงทะเบียนเรียน 
 10.1.1  ก าหนดวัน  เวลา สถานที่ และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 10.1.2 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นก าหนดสัปดาห์แรกนับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาปกติ  หรือพ้นก าหนดสองวันแรกภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน
ส าหรับภาคการศึกษานั้น 
 10.1.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ต้องยื่น
ค าร้องขอลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 10.1.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ  
 10.1.5 ภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 3 
หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัย
แห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต  
 10.1.6 ภาคฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9 หน่วยกิต ยกเว้น
นักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 10.1.7 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกว่า หรือน้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในข้อ 10.1.5 และข้อ 10.1.6 ต้องขออนุมัติคณบดีโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  มิฉะนั้นจะถือว่า 
การลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ  
 10.1.8 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชา
ใดรายวิชาหนึ่ง หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ 
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 10.1.9 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิม ต้องกระท าภายในสัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติ และภายใน 2 วันแรกของภาคฤดูร้อน 

   10.2 การถอนรายวิชา 
 10.2.1  การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ให้มีผลดังนี้ 

  10.2.1.1 ถ้าถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 10.2.1.2  ถ้าถอนเมื่อพ้นก าหนด 2 สัปดาห์แรก  แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นก าหนดสัปดาห์แรก  แต่ยังอยู่ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดู
ร้อน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านอาจารย์ผู้สอน  และรายวิชานั้นจะปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะได้สัญลักษณ์ W  
 10.2.1.3  เมื่อพ้นก าหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W ตามข้อ
10.2.1.2 แล้ว นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ ยกเว้นกรณีความผิดพลาดไม่ได้เกิดจาก
นักศึกษา 

  ข้อ 11  การวัดและประเมินผล 
  11.1 มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลง ทะเบียน
เรียนในทุกภาคการศึกษา  การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่
คณะเจ้าของรายวิชาจะก าหนด  ซึ่งอาจกระท าโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ  การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอ่ืน  ตามที่คณะเจ้าของรายวิชาจะก าหนดใน
แต่ละรายวิชา  ซึ่งการสอบอาจมีได้หลายครั้ง และการสอบไล่ หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้น  
  11.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเข้ารับการวัดและประเมินผล
ตามกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆก าหนด และต้องเข้าเรียนตามแผนการสอนที่อาจารย์
ผู้สอนก าหนด 
  11.3 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา  ให้วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือ
สัญลักษณ ์

 11.3.1  การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน มี 8 ระดับ มีความหมายดังนี้ 
 
   ระดับคะแนน          ความหมาย   ค่าระดับคะแนน  (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
          A             ดีเยี่ยม(Excellent)   4.0 
         B+           ดีมาก (Very Good)           3.5 
         B             ดี (Good)                           3.0 
        C+          พอใช้ (Fairly Good)           2.5 
                           C            ปานกลาง(Fair)            2.0 
                           D+           อ่อน (Poor)                      1.5 
                           D             อ่อนมาก (Very Poor)                 1.0 
                           E             ตกออก (Fail)                       0.0 
 11.3.2  การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ 

  11.3.2.1 รายวิชาที่ไม่มีจ านวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่มี
จ านวนหน่วยกิต แต่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา 
และรายวิชาที่ก าหนดในระเบียบฯของคณะ ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
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           G (Distinction)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นด ี
           P (Pass)   หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ 
           F (Fail)   หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 
 11.3.2.2 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก าหนดสัญลักษณ์ 
ดังนี้  
           S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  
           U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
                        11.3.3  สัญลักษณ์อ่ืน ๆ  มีความหมายดังนี้ 
            I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์  ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดย
ความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน 
เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้น ยังไม่สมบูรณ์  หรือใช้เมื่อ
นักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I  จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความในข้อ16.1.2 แห่ง
ระเบียบนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือด าเนินการให้มีการวัด
และประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
หากว่านักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่
กรณีทันท ี
          W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการ
อนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  ตามความในข้อ 10.2.1.2 หรือ ข้อ 16.1.2 แห่ง
ระเบียบนี้  หรือเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์  I ลาพักการศึกษาในภาค
การศึกษาปกติถัดไป 
           R (Deferred)  หมายความว่า  เลื่อนก าหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป ใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I  และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งอาจารย์
ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป 
โดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
 การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะของคณะที่รับผิดชอบ
รายวิชานั้น  และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป  จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล  หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันที 
  11.4  นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอ่ืนที่หลักสูตรก าหนด 
หรือสัญลักษณ์ F ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 
   11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป    
หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้  เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน 
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 
   11.6  การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
 11.6.1  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของ
หลักสูตร  โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น  ให้วัดและ
ประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
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 11.6.2  การนับจ านวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตามความในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6 ให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน  โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเข้าด้วย  แต่จะไม่น ามานับรวมในการคิดจ านวน
หน่วยกิตต่ าสุด ที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
 11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
ที่ได้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว  ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ า  โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับ
คะแนนอีกมิได้  เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชา  หรือย้ายสาขาวิชา และรายวิชานั้นเป็น
วิชาบังคับในหลักสูตรใหม่ 
  11.7 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสม  ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่
ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 1.00 หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่บางหลักสูตรอาจก าหนดให้ได้ระดับคะแนน
สูงกว่า 1.00 จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 
  11.8 ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง  ให้นับหน่วยกิตของรายวิชา
นั้น เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 
  11.9  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน โดย
ค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 11.9.1  หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
 11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 11.9.3  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่
ได้ศึกษามา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว  เฉพาะ
รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน  และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+ D 
หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 
 11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้
ค านวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 

  11.10  การทุจริตในการวัดผล  
    เมื่อมีการตรวจพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใด 
ให้ผู้ที่รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ  รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไป
ยังคณะที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัด ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ  โดยให้นักศึกษาที่ทุจริตใน
การวัดผลดังกล่าวได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น และอาจพิจารณาโทษทาง
วินัยประการใดประการหนึ่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
   11.11  ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการสอบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้  
ให้คณะเป็นผู้พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละ
คณะ 

  ข้อ 12  สถานภาพนักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยจะจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา 
ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาท่ีได้ลาพักหรือถูกให้พัก 
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   สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาในภาวะปกติ นักศึกษาในภาวะ
วิกฤต และนักศึกษาในภาวะรอพินิจ 
   12.1  นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00    
ขึ้นไป 
   12.2  นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.00 – 1.99 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   12.3  นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ ากว่า 2.00 โดยให้จ าแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังนี้ 
 12.3.1 นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแรก และ
ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาในภาวะปกติที่ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 
 12.3.2 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 
 12.3.3  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 
 
  ข้อ 13  การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา 
   13.1  การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา  ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่เกี่ยวข้อง ในการ
พิจารณาอนุมัติให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  13.1.1  นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้
ศึกษาอยู่ในคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาค
การศึกษา ที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
  13.1.2  การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษา ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 
  13.2 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา  อาจ
มีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอน หรือรับโอนบางรายวิชา รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนให้ได้สัญลักษณ์
หรือระดับคะแนนเดิม  ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม  และน ามาค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์ 
หลังจากได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ หรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้
มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้นๆ 
   13.3 การรับโอนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาใหม่ หรือรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย แต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะที่นักศึกษา
สังกัดรายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนนตั้งแต่ D ขึ้นไป ส่วนการเทียบโอนรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากันกับ
รายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตามความในข้อ14.6 

ข้อ 14  การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 
   14.1 ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดย
นักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษาและ
คณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้นๆ 
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 14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับโอนหรือ
เทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในสอง
สัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลาง
ภาคของภาคการศึกษานั้นๆ 
 14.3 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
 14.4 รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม  
และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม แต่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์  หรือระดับคะแนนเดิมอีก 
เว้นแต่เมื่อผลการศึกษาของรายวิชานั้น ต่ ากว่ามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดไว้ในรายวิชาที่ต้องเรียน
ต่อเนื่อง  ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ าอีกได้ และให้นับหน่วยกิต 
รายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
  14.6 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา/สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง  โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
   14.6.1  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายในการก ากับดูแล 
 14.6.2  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระอยู่ในระดับเดียวกันและมี
ปริมาณเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
ภาควิชา 
 14.6.3  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C 
หรือเทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S 
 14.6.4  ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา ได้ไม่เกินสามในสี่
ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่ 
  14.7 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
 14.7.1  การเทียบความรู้ จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร ที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
   14.7.2  การเทียบประสบการณ์จากการท างาน จะค านึงถึงความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์เป็นหลัก 
   14.7.3  วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา  
และเกณฑ์การตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
   14.7.4  ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า จึง
จะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ามาค านวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

   14.7.5  การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
   14.7.5.1  ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึก CS  
(Credits from standardized test) 
   14.7.5.2  ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้
บันทึก CE (Credits from exam) 
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  14.7.5.3  ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมท่ีจัดโดย
หน่วยงานอื่น ให้บันทึก CT (Credits from training) 
  14.7.5.4  ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บันทึก CP  
(Credits from portfolio) 
   14.7.6 ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
  ข้อ 15  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
   15.1  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน    

15.2  การรับโอนนักศึกษา  ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่
นักศึกษาขอโอนเข้าศึกษา และอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบัน
เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
   15.3  การสมัครขอโอนย้าย ให้ยื่นค าร้องถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่าง
น้อย 2 เดือน ก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเข้าศึกษา  
  ข้อ 16  การลา 
   16.1  การลาป่วยหรือลากิจ 
 16.1.1  การลาไม่เกิน 7 วัน ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ต้องได้รับการ
อนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ ถ้าเกิน 7 วัน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดย
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  ส าหรับงานหรือการสอบที่นักศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน ซึ่งอาจจะอนุญาตให้ปฏิบัติงานหรือสอบทดแทน หรือยกเว้นได้ 
 16.1.2  ในกรณีที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย ท าให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้ 
นักศึกษาต้องขอผ่อนผันการสอบไล่ต่อคณะภายในวันถัดไป หลังจากที่มีการสอบไล่รายวิชานั้น เว้นแต่จะมี
เหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้พิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่า ว โดยอาจอนุมัติให้ได้
สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ได้สัญลักษณ์ W หรือไม่
อนุมัติการผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาดสอบก็ได้ 
   16.2  การลาพักการศึกษา  
 16.2.1  การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้              
ลงทะเบียนไปแล้ว ให้เป็นการยกเลิกการลงทะเบียน  โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 16.2.2  การลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกับมี
หนังสือรับรองของผู้ปกครอง  ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  การลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
 16.2.3  การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
ไม่ได ้
 16.2.4  ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
นกัศึกษาจะลาพักไม่ได้ เว้นแต่กรณีท่ีป่วย หรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ และ
หรือได้รับทุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
 16.2.5  การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 
16.2.3 และข้อ16.2.4  ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ  โดยการเสนอของคณบดี 
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 16.2.6  นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับ
การอนุมัติให้ลาพัก หรือให้พักการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   16.3 การลาป่วยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากป่วย นักศึกษาต้องแสดง
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกครั้ง 
   16.4 การให้พักการศึกษา  ในกรณีที่คณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้น  
วินิจฉัยว่าป่วย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็น
อันตรายต่อผู้อื่น คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้ 
   16.5  การลาออก  นักศึกษายื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับ
มหาวิทยาลัย 

  ข้อ 17  การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา 
   17.1 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

 17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งนี้ นับ
รวมถึงรายวิชาที่ได้รับการโอนหรือการเทียบโอน และนักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดด้วย 
 17.1.2 ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า
2.00 ห า ก เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ที่ โ อ น ย้ า ย ม า จ า ก ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า อ่ื น  จ ะ ต้ อ ง ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 

 17.1.3  ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
 17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 17.1.3.3 หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10  ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 

 ทั้งนี้ ให้ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา 
 17.1.4  ไม่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
 17.1.5  ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
 17.1.6  ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   17.2  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนดังนี้  
 17.2.1  มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
 17.2.2  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
 17.2.3  ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 

 17.2.4  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของ
สาขาวิชาที่จะได้รับปริญญา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษากรณีป่วย หรือถูก
เกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ หรือได้รับทุนต่างๆหรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรม
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
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                        17.2.5  ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับชั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้ง
กรณีใช้มาตรการรอการลงโทษ 
           17.3  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
                        17.3.1  มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
                        17.3.2  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
                        17.3.3  ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรสาขาวิชา
นั้น  
 17.3.4  ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
 17.3.5  มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4 
 17.3.6  มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5  
  17.4  มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา  
หรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่าง ๆ  เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 
   17.5 ปริญญาที่ให้ส าหรับหลักสูตรร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
 17.5.1 ปริญญาร่วม หมายความว่า นักศึกษาได้ปริญญา 1 ใบ ซึ่งรับรอง
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศท่ีร่วมกันจัดหลักสูตร 
 17.5.2 ปริญญา 2 ใบ หมายความว่า นักศึกษาได้รับปริญญามากกว่า 1 ใบ 
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร เป็นผู้มอบให้
สถาบันละ 1 ใบ 
  ข้อ 18  การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง 
   18.1 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
หรอืสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้ 
   18.2  การรับเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่
นักศึกษาขอเข้าศึกษา และอธิการบดี 
   18.3  การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา 
 18.3.1  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา จะได้รับการพิจารณาการรับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอน ให้
ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม  ให้นับหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม  
และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้
แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อน
สิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้นๆ 
   18.3.2  นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือ
ระดับคะแนนเดิม  เว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิมต่ ากว่ามาตรฐานที่คณะหรือภาควิชาก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิมซ้ าอีกได้ และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าว  เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
 18.3.3  การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมัติจาก       
คณะกรรมการประจ าคณะ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6 
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  ข้อ 19  การศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน 
  19.1  นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อม
กันได ้โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษา
จะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร     

   19.2  รายละเอียดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ 20  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   20.1 ตายหรือลาออก 
   20.2 ต้องโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือไม่ได้รักษาสถานภาพ 

20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  

20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.25 ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 

20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
สองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับ
ภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 

20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับ
ภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 

20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับ
ภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 

20.10 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้ว เป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของ
จ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ ส าหรับนักศึกษา
ที่รับโอนให้นับเวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย 

   20.11 ได้รับการอนุมัติปริญญา  
  20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดีว่าป่วย จนเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีที่จะต้องมีการด าเนินการใด ๆ ที่มิได้ก าหนด
ไว้ในระเบียบนี้  หรือก าหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในระเบียบนี้เป็น
กรณีพิเศษ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้ อย ให้
อธิการบดีมีอ านาจตีความ  วินิจฉัยสั่งการ  และปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและให้ถือเป็นที่สุด  

 
บทเฉพาะกาล 

  ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 
2552 มาใช้บังคับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อนปี
การศึกษา 2558 ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
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  ประกาศณวันที่ 4 ส.ค. 2558 
 
 
             (ลงนาม)          
     (ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
        ส าเนาถูกต้อง        ณัฏฐารมย์/พิมพ์ 
                          ประภารัตน์ /ทาน 
(นางประภารัตน์ฉายศิริพันธ์) 
นักวิชาการช านาญการศึกษา8 
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ภาคผนวก ค. 
(ส าเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา 

วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2553 
------------------- 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกประกาศก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม และมีจ านวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง นั้น เพ่ือให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ จึงก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 
ไว้ดังนี้ 

1.  กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือกตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชั่วโมงท่ีเข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 40 หน่วยชัว่โมง 

  1.1  โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่ 
    -  กิจกรรมปฏิญาณตน เชิญธงมหาวิทยาลัย และบรรยาย หัวข้อ“ลูกพระบิดาข้า
ภูมิใจ” 4 หน่วยชั่วโมง 

    -  กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ การคิดและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 3 หน่วยชั่วโมง 
    -   กิจกรรมเปิดตะวันน้องใหม่ 2 หน่วยชั่วโมง 
    -   กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ น้องใหม่บ าเพ็ญ 3 หน่วยชั่วโมง 
  1.2  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส่วนคณะ 6 หน่วยชัว่โมง 
  1.3  โครงการไหว้ครูหรืออบรมให้รู้คุณครูบาอาจารย์ส่วนกลางหรือส่วนคณะ 3 หน่วยชัว่โมง 

  1.4  โครงการจัดอบรมจริยธรรม คุณธรรม จิตอาสา หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ 
 ส่วนกลางหรือส่วนคณะ 3 หน่วยชั่วโมง  

  1.5  โครงการรับ-ส่ง เสด็จฯ เนื่องในวโรกาสต่างๆ ของส่วนกลางหรือส่วนคณะ 2 หน่วย ชั่วโมง 
  1.6  โครงการรับน้องใหม่ของส่วนกลางหรือส่วนคณะ 6 หน่วยชั่วโมง 
  1.7  โครงการประชุมเชียร์ของส่วนกลางหรือส่วนคณะ 6 หน่วยชั่วโมง 
  1.8  โครงการเข้าร่วมงาน ม.อ. วิชาการของส่วนกลางหรือส่วนคณะ 6 หน่วยชั่วโมง 
  1.9  โครงการเปิดโลกกิจกรรมของส่วนกลางหรือส่วนคณะ 3 หน่วยชั่วโมง 
  1.10 โครงการวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ 2 หน่วยชั่วโมง 
  1.11 โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ 6 หน่วยชั่วโมง 
  1.12 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ 6 หน่วยชั่วโมง 
  1.13 โครงการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา 2 หน่วยชั่วโมง 
  1.14 โครงการเลือกตั้งสโมสรคณะ 2 หน่วยชั่วโมง 
  1.15 โครงการกิจกรรมนักศึกษาตามที่คณะก าหนด 3 หน่วยชั่วโมง 
  1.16 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 6 หน่วยชัว่โมง 
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2.  กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งก าหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 
 ภายนอก ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 10 
กิจกรรม จ านวนหน่วยชั่วโมงท่ีเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยชั่วโมง ตามประเภทกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 5 
ประเภท ดังนี้ 
  2.1  กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย 
ให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชั่วโมงรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง 
  2.2  กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะสากล บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย ให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชั่วโมงรวมกันไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยชั่วโมง 
  2.3  กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่
แยกวิทยาเขตหรือเขตการศึกษา ให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชั่วโมง
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง 
  2.4  กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชั่วโมงรวมกันไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง 
  2.5  กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ ให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 
มีจ านวนหน่วยชั่วโมงรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง 
  3.  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ให้ปรับลดจ านวนกิจกรรมและหน่วยชั่วโมง การเข้าร่วมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเป็นจ านวนไม่น้อย
กว่า 8 กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยชั่วโมง โดยแบ่งเป็นกิจกรรมบังคับ
เลือกไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชั่วโมงการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยชั่วโมง ตามประเภท
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 5 ประเภท โดยต้องเข้าร่วมได้ประเภทละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 3 หน่วยชั่วโมง 

 
 
 

  ประกาศ ณ วันที่  29เม.ย.2553 
    
 

(ลงชื่อ)     นิวัติ  แก้วประดับ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ  แก้วประดับ) 
         รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม 
     ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
              ส าเนาถูกต้อง 
 
        (นายสุกรี  เมฆทันต์)       ทิพวัลย์/พิมพ์ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 8       สุกรี/ร่าง/ทาน 
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ภาคผนวก ง. 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554 และ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ...กับเกณฑ ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นต่ าของ 

สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสตูรเดิม 
(หน่วยกิต) 

หลักสตูรปรับปรุง 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 
1.1กลุ่มวิชาภาษา  12 12 
1.2กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์  10 12 
1.3กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์  8 6 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 72 94 94 
    2.1กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 26 26 
    2.2กลุ่มวิชาบังคับ  55 55 
- วิชาแกน  15 15 
- วิชาเฉพาะ 
 
 

 40 
 
แผนปกติ 40 หน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา 43 หน่วยกิต 

    2.3 กลุ่มวิชาเลือก  13 13 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 120 130 130 
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ภาคผนวก จ. 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักการและเหตุผลปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. … 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 
หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาชีววิทยาใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2551 ครบ 5 ปี จึงต้องปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทัน สมัยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี  และตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี
10(2552-2559)ฉบับปรับปรุง โดยมีประเด็น
ในการปรับปรุงสรุปได้ดังนี้   
4.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรับปรุง
รายวิชาและวิธีการสอนกลุ่มวิชาในหมวด
การศึกษาทั่วไปให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้
มาตรฐานทั้งมหาวิทยาลัย  และเพื่อให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  10 (พ.ศ.2552-
2559) ฉบับปรับปรุ งที่มุ่ ง เน้นการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
ระดับประเทศและระดับนานาชาติมีทั้ ง
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเข้มแข็ง
ด้ า น วิ ช า ก า ร  ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ  มีปฏิสัมพันธ์และ
ทัศนคติที่ดีต่อบุคคลอื่น  มีความสามารถใช้
และก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยอาศัย
การจัดท าหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล  

เหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตร 
ภาควิชาชีววิทยาใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 ครบ 5 ปี จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรให้
ทัน สมัยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
และตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบั บที่
10(2552-2559)ฉบับปรับปรุง โดยมีประเด็นใน
การปรับปรุงสรุปได้ดังนี้   
4.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรับปรุง
รายวิชาและวิธีการสอนกลุ่มวิชาในหมวด
การศึกษาทั่วไปให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้
มาตรฐานทั้งมหาวิทยาลัย  และเพื่อให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 11(พ.ศ.2552-2559) ฉบับปรับปรุงที่มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
สังคมระดับประเทศและระดับนานาชาติมีทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเข้มแข็งด้าน
วิชาการ ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ  มีปฏิสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อบุคคลอื่น  
มีความสามารถใช้และก้าวทันเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โดยอาศัยการจัดท าหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานสากล 

 
- ปรับให้ทันสมัยและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี  และตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 
1 1 ( 2559 -2565) ฉ บั บ
ปรับปรุง เป็นแผนระยะยาวที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 
หมวด 6 ตามมาตรา 47 ที่
ก าหนดให้มี ระบบประกัน
คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ 

4.2 ในช่วงปี พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบันส านัก- 
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์และที่ประชุมคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ทวท.)เป็น
ผู ้ด า เน ินการศ ึกษาและจ ัดท า  “กรอบ
มาตรฐานค ุณว ุฒ ิระด ับปร ิญญาตร ีของ
ประเทศไทย (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) 
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”  

4.2 ในช่วงปี พ.ศ. 2552ถึง ปัจจุบันส านัก- 
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. )
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์และที่ประชุมคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ทวท.)เป ็น
ผู ้ด า เ น ิน ก า ร ศ ึก ษ าแ ล ะ จ ัด ท า  “ก ร อบ
มาตร ฐานค ุณว ุฒ ิร ะด ับปร ิญญาตร ีข อ ง
ประ เทศไทย  (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”  ได้เสนอให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา
ชีววิทยา ในทุกสถาบันให้ก้าวทันการพัฒนา
ทางการศึกษาการวิจัย  และเทคโนโลยี ใน
ปัจจุบันและอนาคตและเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ. 
2558 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 
4.3 ภาควิชาชีววิทยาได้ว ิเคราะห์
ส ัง เคราะห์และประเม ินการเปิดสอน
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะเห็นโอกาสใน
การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของนักศึกษา
เพื่อใหก้้าวทันพัฒนาการขององค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ เกิดขึ้นและสามารถ
บูรณาการความรู้ด้านกระบวนการทาง
ชีวภาพ 

4.3 ภาควิชาชีววิทยาได้วิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินการเปิดสอน
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะเห็นโอกาสใน
การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่ างต่ อ เนื่ องตลอดชีวิ ตของ
นักศึกษาเพื่อให้ก้าวทันพัฒนาการขององค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและ
ส า ม า ร ถ บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ด้ า น
กระบวนการทางชีวภาพความรู้ เชิงมโน
ทัศน์และปรากฏการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ  ให้เกิดประโยชน์ในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ และระดับสากลได้ 

 

ปรัชญาของหลักสูตร 
ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชา
ชีววิทยามีคุณธรรมจริยธรรมมีทัศน- คติที่ดี
ต่อวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ สาขา วิชา
ชีววิทยา  เข้าใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
การท าวิจัยเบื้องต้น การสืบค้นข้อมูล และ
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ   มีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ
องค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างถ่อง
แท้ ในทุกระดับของการจัดระบบของ
สิ่งมีชีวิตรวมถึงความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ
ต่างๆ ในโลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere) 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรับผิดชอบ
สามารถท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น า
และผู้ตามที่ดี  มีทักษะในการวางแผนและ
การบริหารจัดการที่ดี เป็นระบบและมี
ทัศนคติเชิงบวกในการประกอบวิชาชีพ 
สาขาวิชาชีววิทยา 
3.  เพื่ อผลิตบัณฑิตผู้ มี ความรู้ พื้ นฐาน
สาขาวิชาชีววิทยาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
อย่างสมดุลสามารถท าการวิจัยเบื้องต้นตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถ
น าเสนอผลงานและเขียนรายงาน 

ปรัชญาของหลักสูตร 
ผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษา ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาชีววิทยามีคุณธรรมจริยธรรมมี
ทัศน- คติที่ดีต่อวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ 
สาขา วิชาชีววิทยา  เข้าใจวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การท าวิจัยเบื้องต้น การ
สืบค้นข้อมูล และการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตและองค์ประกอบพ้ืนฐานของชีวิต
ค ว ามสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง สิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถ่องแท้ในทุกระดับ
ของการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต (Levels  
of biological organization) รวมถึง
ความสัมพันธ์กับระบบนิเวศต่างๆ ในโลก
ของสิ่งมีชีวิต (Biosphere)โดยหลักสูตร
เน้นความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
ข้อเด่นของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้พื้นฐาน
สาขาวิชาชีววิทยาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติอย่างสมดุลสามารถท าการวิจัย
เบื้องต้นตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
สามารถน าเสนอผลงานและเขียนรายงาน
เชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ส าหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
หรือการท างานวิชาชีพ สาขาวิชาชีววิทยา 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

 
- ปรับให้ทันสมัยและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี ของประ เทศ ไทย  สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ในส่วนของสาขาวิชาชีววิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับให้ทันสมัยและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดท า
หลั กสู ต ร ระดั บปริ ญญาตรี
ส า ข า วิ ช า ชี ว วิ ท ย า  แ ล ะ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาที่พึง
ประสงค์ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

เชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ส าหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
หรือการท างานวิชาชีพ สาขาวิชาชีววิทยา 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ที่เป็น
ข้อเท็จจริงมีความคิดเชิงมโนทัศน์และเชิง
วิพากษ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทักษะ
ในการจัดการกับปัญหาด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้
ด้านต่างๆทางสาขาวิชาชีววิทยาที่ซับซ้อน
และหลากหลายของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับ
ชีวโมเลกุล จนถึงระดับระบบนิเวศเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ ใช้กับ
สถานการณ์จริงได้ 
4.เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรับผิดชอบ
สามารถท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น า
และผู้ตามที่ดี  มีทักษะในการวางแผนและ
การบริหารจัดการที่ดี เป็นระบบและมี
ทัศนคติเชิงบวกในการประกอบวิชาชีพ 
สาขาวิชาชีววิทยา 
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ภาคผนวก ฉ. 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
-กลุ่มภาษา 
 ก าหนดให้เลือกรายวิชากลุ่มภาษาจ านวน 6 หน่วยกิต โดยยา้ยวิชา
ภาษาไทยจากบังคับเป็นวิชาเลือก 
 
 
 
 
-สังคมและมนุษย ์
   ขอให้มีรายวิชาเลือกในคณะอื่นๆ มากขึ้น และพลศึกษา 1 หน่วยกิต 
ให้เป็นรายวิชาเลือก 
 
 
 
 
 
 
-วิทยาศาสตร ์
 เปิดโอกาสให้นักศึกษาไดเ้ลือกเรยีนรายวิชาที่ต้องการ โดยจ านวน
หน่วยกิต 2 หน่วยกิตได ้
 
 
 
หมวดวิชาเลือกเสร ี
   โอกาสให้นักศึกษาท่ีสนใจจากตา่งคณะได้ลงทะเบียนเรียน 
 
 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 
 

หลักสตูรก าหนดให้เลือกรายวิชากลุ่มภาษา
จ านวน 6 หน่วยกิต โดยย้ายวิชาภาษาไทยจาก
บังคับเป็นวิชาเลือกแล้ว 
 
 
 
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาขึ้นกับผู้สอน ซึ่งจะ
สัมพันธ์กับเนื้อหา ซึ่งรายวิชาเลือกเหล่านี้อยู่ใน
คณะอื่นๆ และได้เพิม่รายวิชา การใช้ห้องสมุด
และวิธีการเขียนรายงาน (Using the Library 
and Report Writing) 1 หน่วยกติ และพล
ศึกษา 1 หน่วยกิต ให้เป็นรายวิชาเลือก 
 
 
 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนรายวิชา
ที่ต้องการ โดยจ านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต ก็
เป็นไปตามเนื้อหาและผู้สอน 
 
 
 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจจากต่างคณะ
ได้ลงทะเบียนเรียน  
 
 
 
จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาของภาควิชา
ส่วนใหญ่ 3 หน่วยกิต ยกเว้นรายวชิาที่รวม
ปฏิบัติการอยู่ด้วย ส าหรับรายวิชานอกภาค/
คณะ ไม่สามารถด าเนินการปรับได้ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

รศ. ดร.ธวัช ชิตตระการ 
- ขอเพิ่ม STEM education ในหลักสูตร 
 
 
 
 
-กลุ่มวิชาภาษา 
    ขอให้นักศึกษาสามารถเลือกเรยีนรายวิชากลุ่มภาษามากขึ้น 
 
-ระบุรายละเอียดในเนื้อหาก่อนแสดงตารางในตาราง Curriculum 
mapping  
 
 
 
 

 
ห ลั ก สู ต ร จ ะ ส อ ด แ ท ร ก เ กี่ ย ว กั บ  STEM 
education ในบางรายวิชา เช่น 330-370  
หลักการวิจัยทางชีววิทยา และ 330-382 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ เป็นต้น 
 
ในหลักสูตรมีข้อความ........(ที ่ก.ก. ให้เรียนท่ี 
อื่นๆได้) ดังนั้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 
 
Scale 1-6 ได้ระบุรายละเอียดในเนื้อหาก่อน
แสดงตารางแล้ว 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

รศ. ดร. พัฒน ีจันทรโรทัย 
1. ในส่วนของวิชาเฉพาะ ยังขาดวิชาที่ทางส.ก.อ. ระบุว่าจะต้องมีได้แก่ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งในหลายมหาวิทยาลัยได้รวมเอาอนุกรมวธิานกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพและปรับหน่วยกิตใหเ้ป็นวิชา 4 หน่วยกิต 
นอกจากน้ีในส่วนของวิชาชีววิทยาการเจรญิควรจัดอยู่ในวิชาเฉพาะมากกว่า
ที่จะเป็นวิชาเลือก 

 
 
 
 
 
 

2. ในโครงสร้างหลักสูตรค่อนข้างสับสนระหว่างกลุม่วิชาในหลักสตูรกับแผนการ
ศึกษา ยกตัวอย่างเช่นวิชา สรีรวิทยาของพืชเป็นวิชาเฉพาะแต่เมื่อไปอยู่ใน
แผนการศึกษาปีท่ี 3ภาคการศึกษาที่ 2 กลับเขียนว่าสรรีวิทยา  
ของพืชหรือวิชาเลือกภาคเพราะถ้าเป็นวิชาเฉพาะแล้วนสิิตต้องเรียนหรือไม่
เพราะในหลายมหาวิทยาลยัจะแยกออกมาเป็นวิชาเฉพาะบังคับและวิชาเฉพาะ
เลือกเช่นเดยีวกับวิชาอนุกรมวิธานของพืชและสัตว์เมื่อไปปรากฎในแผนการ
ศึกษาพบว่ามีวงเล็บไว้ว่าเป็นวิชาเลือกภาคทั้งที่ในโครงสร้างหลักสูตรจัดเป็น
วิชาเฉพาะ 
 
3.ในส่วนของตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงควร
มีช่องที่แสดงถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกช่อง โดยในช่องของหลักสูตรปรับปรุงควร
ใส่รายวิชาเพื่อเปรียเทียบกับหลักสูตรเดิมทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านไดเ้ปรียบเทียบโดยมี
การอธิบายไว้ในช่องสิ่งทีเ่ปลี่ยนแปลง  
 
4. แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชาหรือขอเปิดวิชาใหม่ควรแนบเข้าไปในหลักสูตร 
 
5. ในส่วนของแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรควรระบุว่าจะต้องท าการ
ประเมินและปรับปรุงทุกๆกี่ปีทั้งนีเ้พื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ ส.ก.อ. 

 
6. ความหมายของ* และ** ในแผนการศึกษาต่างกันอย่างไรเพราะที่ใส่มาม ี
ความหมายเหมือนกัน 
 
 
 
7.ในค าอธิบายรายวิชามีบางวิชาที่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน 

 
 

 
ในหลักสูตรวิชาท่ีเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้ถูกแยกตามสิ่งมีชีวิตและ
แหล่งที่อยู่ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ทางภาคใต้ที่มีความหลากหลายหลาย
รูปแบบ ดังนั้นวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความ
หลากหลายจะเป็นรายวิชาที่แยกตามบริบท
นั้นๆ เช่น อนุกรมวิธานของสัตว์และพืช 
ชีววิทยาปะการัง ชีววิทยาของแหล่งน้ าจืด 
พฤกษศาสตร์ทางทะเล มีนวิทยา กีฎวิทยา 
ปักษาวิทยา ชีวการเจริญ เป็นต้น 
 
ห ลั ก สู ต ร กั บ แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า มี ค ว า ม
สอดคล้องกันและแตกต่างกันที่คู่รายวิชา 
โดยหลักสูตรนักศึกษาสามารถเลือกได้
ระหว่างการเรียนสรีรวิทยาของสัตว์และ
สรีรวิทยาของพืช หรือถ้านักศึกษาต้องการ
เลือกเรียนทั้งสองรายวิชาก็สามารถเลือก
เรียนได้ ในหลักสูตร โดยจัดอีกหนึ่งรายวิชา
เป็นวิชาเลือก ปรับปรุงแล้ว 
 
อยู่ในภาคผนวก ซ. 
 
 
 
 
มีอยู่ในหลักสูตรแล้ว 
 
แผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี แต่ทุกปี
จะมีการประเมินตนเองของหลักสตูรโดย
การท า SAR 
* เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง ถ้าเรยีนทั้งสอง
วิชาให้นับวิชาที่สองเป็นวิชาเลือก 
** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง ถ้าเรยีนทั้ง
สองวิชาให้นับวิชาที่สองเป็นวิชาเลือก 
 
ได้แก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ช. 
ตารางที่ 4ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.... รายวชิาเฉพาะ และค าอธิบาย
เพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

1 . เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ผู้ มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
315-201 

 
330-250 
330-382 

 
 
 
 
 
 

330-200 
 

330-231 
330-302 
330-303 
330-304 
330-331 
330-360 
330-406 
330-432 
330-452 
330-453 
330-481 
330-482 
330-483 

 
331-476 
331-493 

กลุ่มวชิาบังคับ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
และสังคม 
นิเวศวิทยา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
วิวัฒนาการ 
และรายวิชาเฉพาะที่เป็น
วิชาบังคับอื่นๆของ
สาขาวิชาชีววิทยา 
 
กลุ่มวชิาเลือก 
สัณฐานวิทยาของพืชและ
สาหร่าย 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
บรรพชีววิทยา 
ชีววิทยาของแหล่งน้ าจืด 
พฤกษศาสตร์ทางทะเล 
แพลงก์ตอนทะเล 
พันธุศาสตร ์
ชีววิทยามลพิษ 
พืชน้ า 
นิเวศวิทยาทางทะเล 
นิเวศวิทยาของพืช 
พฤติกรรมของสตัว ์
ชีววิทยาการอนุรักษ ์
พันธุศาสตรโ์มเลกุลในการ
วิจัยทางชีววิทยา 
การฝึกงาน 
สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
และรายวิชาเฉพาะที่เป็น
วิชาเลือกอื่นๆของสาขาวิชา
ชีววิทยา 

 
3 
 
3 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
2 
6 

 
- ส อดแทรกคุณ ธร รมและ
จริยธรรมในการเรียนการสอน
ของรายวิชาต่างๆรวมถึงวิชา
หมวดศึกษาทั่วไปต่างๆ ที่ต้อง
เรียนด้วย 
- ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็นแบบ 
อย่างที่ดแีก่นักศึกษา 
-การท ากิจกรรมภาคบังคับและ
กิจกรรมชมรมประเภทต่างๆ ที่
ส่งเสริมจิตส านึกที่ดีต่อตนเอง 
ผู้อื่ น  และสั งคม ความมีจิต
เอื้อเฟ้ือ จิตสาธารณะ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การฝึกงาน หรือ การปฏิบัติสห
กิจศึกษาทางชีววิทยา ณ สถาน
ประกอบการ ร่วมกับบุคลากร
ของสถานประกอบการ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้
พื้นฐาน สาขาวิชาชีววิทยา ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างสมดุล 
สามารถท าการวิจัยเบื้องต้นตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  และ
สามารถน าเสนอผลงานและเขียน
รายงานเ ชิงวิชาการได้อย่ า ง
ถู ก ต้ อ ง เ ห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ
ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา หรือการท างาน
วิชาชีพสาขาวิชาชีววิทยา อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
330-200 

 
330-212 

 
330-230 
330-231 
330-232 
330-250 
330-300 
330-320 
330-360 
330-370 
331-491 
338-315 
347-202 

 
 
 
 
 
 
 330-310 

 
330-311 
330-411 
330-431 
330-432 
330-433 
330-434 
330-435 
330-437 
330-438 
330-440 
330-484 

 

กลุ่มวชิาบังคับ 
สัณฐานวิทยาของพืชและ
สาหร่าย 
สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิง 
เปรียบเทยีบ 
อนุกรมวิธานของพืช 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
อนุกรมวิธานของสัตว ์
นิเวศวิทยา 
ชีววิทยาของเซลล ์
สรีรวิทยาของพืช 
พันธุศาสตร ์  
หลักการวิจยัทางชีววิทยา 
โครงงานทางชีววิทยา 1 
สรีรวิทยาของสัตว ์
สถิติพื้นฐาน  
และรายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
บังคับอื่นๆของสาขาวิชา
ชีววิทยา 
 
 
กลุ่มวชิาเลือก 
สัณฐานวิทยาเชิงเปรียบเทียบ
ของพืชมีท่อล าเลียง 
ฮีสโทโลยีของสตัว ์
กายวิภาคศาสตร์ของพืช 
สาหร่ายวิทยา 
พืชน้ า 
ไบรโอไฟต์วิทยา 
เทอริโดไฟต์วิทยา 
กีฏวิทยา 
มีนวิทยา 
ปักษีวิทยา 
ชีววิทยาการเจรญิของสัตว ์
พันธศุาสตรโ์มเลกุลของแมลง 
 
และรายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
เลือกอื่นๆของสาขาวิชา
ชีววิทยา 
 

 
4 
 
3 
 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
3 
4 
3 

 
 
 
 
 
 

3 
 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
 

 
- รายวิชาเฉพาะต่างๆ ทั้ง
วิชาบังคับ และวิชาเลือก 
ของสาขาวิชาชีววิทยา ซึ่ง
จ า เป็นต่อสาขาวิ ชา ชีพ
ชี ว วิ ทย า  โ ดย ร าย วิ ช า
ส่วนมากมีปฏิบัติการ และ/
ห รื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร
ภาคสนาม 
 
 
 
- รายวิชาที่ให้พื้นฐานการ
ท าวิจัย และรายวิชาที่เปิด
โอกาสให้ได้ลงมือท าการ
วิจัยเบื้องต้น การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ท า ง ส ถิ ติ  ก า ร
น าเสนอผล และการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ ด้วย
ตนเอง โดยมีอาจารย์เป็น
ผู้ให้ค าแนะน า 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
เป็นข้อเท็จจริงความคิดเชิงมโน
ทั ศน์ ความคิ ด เ ชิ ง วิ พากษ์  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทักษะ
ในการจั ดการกับปัญหาด้ วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  สามารถ
บูรณาการความรู้ด้านต่างๆทาง
สาขาวิชาชีววิทยาที่ซับซ้อนและ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่
ระดับชีวโมเลกุล จนถึงระดับ
ระบบนิเวศเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
จริงได้ 
 

 
330-250 
331-270 
330-360 
330-370 
330-382 

 
330-475 
331-491 
347-202 

 
 
 
 
 
 
330-233 

 
330-234 

 
 
 
  330-303 
330-304 
330-372 

 
330-462 
330-463 
330-470 

 
330-471 
330-483 

กลุ่มวชิาบังคับ 
นิเวศวิทยา 
ชีววิทยาภาคสนาม 
พันธุศาสตร ์
หลักการวิจยัทางชีววิทยา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ- 
วิวัฒนาการ 
สัมมนาทางชีววิทยา 
โครงงานทางชีววิทยา 1 
สถิติพื้นฐาน  
และรายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
บังคับอื่นๆของสาขาวิชา
ชีววิทยา 
 
 
กลุ่มวชิาเลือก 
การส ารวจและด าน้ าเพื่อการ
อนุรักษ์ทางทะเล 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
นิเวศวิทยาและความ
หลากหลายของแนวปะการัง
เขตร้อน 
ชีววิทยาของแหล่งน้ าจืด 
พฤกษศาสตร์ทางทะเล 
วิธีวิเคราะห์น้ าในการวิจัยทาง
ชีวภาพ 
พันธุศาสตร์ประยุกต ์
พันธุศาสตร์พฤติกรรม 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ
อวัยวะพืช  
ไมโครเทคนิค 
พันธุศาสตรโ์มเลกุลในการวิจัย
ทางชีววิทยา 
 
และรายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
เลือกอื่นๆของสาขาวิชา
ชีววิทยา 

 
3 
1 
3 
3 
3 
 
1 
3 
3 
 

 
 
 
 
 

2 
 
3 
 
 
 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
3 
 

 
- รายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับ
และวิชาเลือก ที่เสริมความ
ค ว า ม รู้  ค ว า ม คิ ด 
วิจารณญาณ ในพื้นฐานทาง
สาขาวิชาชีววิทยา และใน
แนวทางที่นักศึกษามีความ
สนใจเป็นพิเศษ 
- ก า ร ท า โ ค ร ง ง า น ท า ง
ชี ว วิ ท ย า  เ ป็ น โ อ ก า ส ที่
นั ก ศึ กษา  ฝึ กบู รณากา ร
ค ว า ม รู้  ใ ช้ ค ว า ม คิ ด เ ชิ ง
วิพากษ์  สร้ างสรรค์  และ 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์
จริง 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

4 . เ พื่ อ ผ ลิ ตบั ณฑิ ต ผู้ มี ค ว า ม
รับผิดชอบสามารถท างานเป็น
กลุ่ มทั้ ง ในบทบาทผู้น าและผู้
ตามที่ดี  มีทักษะในการวางแผน
และการบริหารจัดการที่ดีเป็น
ระบบและมีทัศนคติเชิงบวกใน
การประกอบวิชาชีพ สาขาวิชา
ชีววิทยา 
 

 
315-101 
330-200 

 
330-230 
330-231 
331-270 
640-101 
895-171 

 
 
 
 
 
315-201 

 
330-301 

 
330-403 
330-404 
330-405 
330-470 

 
 330-471 
331-476 
331-493 

 
 

กลุ่มวชิาบังคับ 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 
สัณฐานวิทยาของพืชและ
สาหร่าย 
อนุกรมวิธานของพืช 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
ชีววิทยาภาคสนาม 
สุขภาวะกายและจิต 
ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
และรายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
บังคับอื่นๆของสาขาวิชา
ชีววิทยา 
 
กลุ่มวชิาเลือก 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังท่ีส าคัญ
ทางเศรษฐกิจ 
พฤกษศาสตรเ์ศรษฐกิจ 
หลักเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 
ชีววิทยาของกุ้งทะเล 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ
อวัยวะพืช 
ไมโครเทคนิค 
การฝึกงาน 
สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 
และรายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
เลือกอื่นๆของสาขาวิชา
ชีววิทยา 

 
1 
4 
 
3 
4 
1 
3 
3 

 
 
 
 

 
3 
 
3 
 
3 
2 
3 
3 
 
3 
2 
6 
 

 
- รายวิชาเฉพาะต่างๆ  
จัดการเรียนการสอน ที่
ฝึกการท างานเป็นทีม
ของนักศึกษา เพื่อแบ่ง
การท าหน้าที่ ในกลุ่ ม
อย่างเหมาะสม 
- มีชมรมชีววิทยา ของ
สาขาวิชาชีววิทยา ซึ่ง
เป็นโอกาสให้นักศึกษา
ได้ร่วมกัน ท างานท้ัง
ด้านวิชาการ  นันทนา- 
การ และเพื่อสังคม 
- มีส่วนร่วมกับชุมชน 
เช่น ผ่านทางกิจกรรม
ชมรม ที่ ได้น าความรู้
ทางสาขาชีววิทยาไปใช้
ประโยชน์ได้ เป็นต้น  
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ภาคผนวก ซ. 
ตารางที่ 5เปรียบเทียบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะที่ปรับปรุง ของหลักสูตรเดิม พ.ศ.  
2554และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... (ตัวเลขในวงเล็บ ข้างหลังชื่อรายวิชา หมายถึง จ านวน 
หน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ) 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. ...) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 12 หน่วยกิต 
 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            (3) 

890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        (3) 
 895-125 การใช้ภาษาไทย                                   (3) 
    และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มรายวิชาภาษา อังกฤษ จ านวน 3 
หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี  
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ                     (3) 
    890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1                      (3) 
    890-213 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                      (3) 
    890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ  (3) 
    890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน        (3) 
    890-224 การแปลเบื้องต้น                                  (3) 
    890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง   (3) 
    890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น                 (3) 
    890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ              (3) 
    890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ             (3) 

 
 
 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนว่ยกิต 
   1) กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 12 หน่วยกิต 
       คงเดิม                                                                     (3) 
       คงเดิม                                                                     (3) 
       ยกเลิก และย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก 
       และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มรายวิชาต่อไปน้ี จ านวน 6 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปน้ี (เพิ่มเติม)  
890-211   เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ                               (3)                                                                
890-212   การสนทนาภาษาอังกฤษ 1                                    (3)                            
890-213   การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                                    (3)                        
890-214   เสริมทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ                 (3) 
890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ                              (3) 
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                         (3) 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ                              (3) 
890-224 การแปลเบื้องต้น                                                   (3) 
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง                    (3) 
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น                                  (3) 
890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ                               (3) 
890-252   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                            (3)                        
890-261  ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน                                       (3) 
890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ       (3)  
890-361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน                                  (3) 
895-125 การใช้ภาษาไทย                                       (3) 

    
   2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       จ านวน 10 หน่วยกิต 

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                        (1) 
 
 
 

 
640-101 สุขภาวะกายและจิต                             (3) 

 
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต                    (3) 

     xxx-xxx พลศึกษา                                           (1) 
    และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 

895-101 พฤติกรรมศาสตร์                                (3) 
    895-203 จิตวิทยาท่ัวไป                                    (3) 
    895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง                 (2) 
    895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต                           (3) 

  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
      จ านวน 12 หน่วยกิต 
      คงเดิม 
และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตรและสังคมศาสตร์ จ านวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
-001-101 อาเซียนศึกษา                                                     (3) 
-เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น 001-131 

-กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน         (3) 
-สุนทรีย์ศาสตร์แห่งชีวิต                                       (3)  
      คงเดิม 
      คงเดิม 
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนไม่น้อย
กว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาท่ีเหลือข้างต้น หรือจากรายวิชาหมวดศึกษา
ท่ัวไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากรายวิชาต่อไปน้ี หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ท้ัง
ในและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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   3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
       จ านวน 8 หน่วยกิต 
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม                        (3)   
   345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์                          (3) 
   และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากราย วิชาต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
   190-404 ธรรมชาติบ าบัด                                          (2) 
   336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน           (2) 
   336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน                               (2) 
   342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน                            (2)       
   347-201 สถิติในชีวิตประจ าวัน                                   (3) 
 
 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ  94 หน่วยกิต 
ใช้ทั้งแผน 1,2 (สหกิจศึกษา) และ 3 (ต่างประเทศ) 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  26 หน่วยกิต 
322-103 คณิตศาสตร์ท่ัวไป 1                         (3) 
322-104 คณิตศาสตร์ท่ัวไป 2                          (3) 
324-101 เคมีท่ัวไป 1                          (3) 
324-102 เคมีท่ัวไป 2                          (3) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1                          (1) 
325-102 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2                          (1) 
330-101 หลักชีววิทยา 1                          (3) 
330-102 หลักชีววิทยา 2                          (3) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                         (1) 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2                         (1) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                               (3) 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1                        (1) 
 
    2)กลุ่มวิชาบังคับ  55หน่วยกิต 
วิชาแกน    15หน่วยกิต  
324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น                          (3) 
325-233 ปฏิบัติการเคมอีินทรีย์เบื้องต้น            (1) 
326-202 จุลชีววิทยาท่ัวไป              (3) 
327-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป             (1) 
328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน              (3) 
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1                          (1) 
347-202 สถิตพิื้นฐาน             (3) 

   3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     
       จ านวน 6 หน่วยกิต 
ยกเลิกและย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเลือก 
   คงเดิม  
 
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า  
3 หน่วยกิตจากรายวิชาท่ีเหลือข้างต้น หรือจากรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่ม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จากรายวิชาต่อไปน้ี หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ท้ังในและต่างประเทศ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
   ปิด 
   คงเดิม 
   คงเดิม 
   คงเดิม 
   คงเดิม 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 
 
   1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 26 หน่วยกิต  
เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็นแคลคูลัส 1 และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
   คงเดิม 
   คงเดิม 
   คงเดิม 
   คงเดิม 
   คงเดิม 
   คงเดิม 
   คงเดิม 
   คงเดิม 
   คงเดิม 
   คงเดิม 
   คงเดิม 
 
    2) กลุ่มวิชาบังคับ  จ านวน 58 หน่วยกิต 
 วิชาแกน 15 หน่วยกิต 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    เปลี่ยนมาเป็น 347-203 ชีวสถิติ                                       (3)  

 
 
 
 
 
 
 



131 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. …) 
วิชาเฉพาะ    40 หน่วยกิต 
 
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย              (4) 
330-212 สัตวม์ีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ              (3) 
*330-230 อนุกรมวิธานของพืช                (3) 
330-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง    (4) 
*330-232 อนุกรมวิธานของสัตว์    (3) 
330-233     การส ารวจและด าน้ าเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเล      (2) 
330-234    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและ 
                ความหลากหลายของแนวปะการังเขตร้อน          (3) 
330-250 นิเวศวิทยา               (3) 
330-300 ชีววิทยาของเซลล์    (4) 
**330-320 สรีรวิทยาของพืช               (4) 
330-360 พันธุศาสตร์               (3)  
330-370 หลักการวิจัยทางชีววิทยา              (2) 
330-382 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ                  (3) 
330-475 สัมมนาทางชีววิทยา               (1) 
331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา               (1) 
331-270 ชีววิทยาภาคสนาม               (1) 
331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์    (1) 
***331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1    (3) 
**338-315 สรีรวิทยาของสัตว์                (4) 
331-493 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา   (6) 
 * และ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ถ้าเรียนท้ังสองวิชาให้นับ
วิชาท่ีสองเป็นวิชาเลือก 
 
3)กลุ่มวิชาเลือกจ านวน 16หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี 
330-301 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ (3) 
330-302 บรรพชวีวิทยา               (3)  
330-303 ชีววิทยาของแหล่งน้ าจืด    (3) 
330-304 พฤกษศาสตร์ทางทะเล    (3) 
330-310 สัณฐานวิทยาเชิงเปรียบเทียบของพืชมีท่อล าเลียง (3) 
330-311 ฮีสโทโลยีของสัตว์               (4) 
330-331 แพลงก์ตอนทะเล    (3) 
330-372 วิธีวิเคราะห์น้ าในการวิจัยทางชีวภาพ  (3) 
330-373 การจัดการตัวอย่างทางชีววิทยา  (3) 
330-401 ชีววิทยาของกล้วยไม้    (3) 
330-402 ชีววิทยาของไม้ดอกไม้ประดับ               (3) 
330-403 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ    (3) 
330-404 หลักเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช              (2) 
330-405 ชีววิทยาของกุ้งทะเล    (3) 
330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช   (3) 
330-431 สาหร่ายวิทยา    (3) 
330-432 พืชน้ า     (3) 
330-433 ไบรโอไฟต์วิทยา    (3) 
330-434    เทอริโดไฟต์วิทยา    (3) 
330-435 กีฏวิทยา     (4) 

วิชาเฉพาะ แผนปกติ 40 หน่วยกิต 
               แผนสหกิจศึกษา 43 หน่วยกิต 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    เปิดใหม่ 
 
   เปิดใหม่ 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
***331-493 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา  (6) 
* และ** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ถ้าเรียนท้ังสองวิชาให้นับวิชาท่ีสองเป็นวิชา
เลือก 
 *** สามารถเลือกเรียนท้ังในและต่างประเทศ 
3)กลุ่มวิชาเลือกจ านวน 10 หน่วยกิต 
ปรับหน่วยกิตจากเดิม 16 หน่วยกิตเป็น 13 หน่วยกิต 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    ปรับค าอธิบายรายวิชา 
     คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
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330-437 มีนวิทยา     (4) 
330-438 ปักษีวิทยา    (3) 

    คงเดิม 
    คงเดิม  
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330-439 วิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน (3) 
330-440   ชีววิทยาการเจริญของสัตว์   (3) 
330-452 นิเวศวิทยาทางทะเล    (3) 
330-453 นิเวศวิทยาของพืช                                       (3) 
330-461 พันธุศาสตร์ของแบคทีเรียและแบคทีริโอฟาจ (3) 
330-462 พันธุศาสตร์ประยุกต์    (3) 
330-470 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อและอวัยวะพืช  (3) 
330-471 ไมโครเทคนิค    (3) 
330-481 พฤติกรรมของสัตว์                (3) 
330-482 ชีววิทยาการอนุรักษ์    (3) 
330-483 พันธุศาสตร์โมเลกุลในการวิจัยทางชีววิทยา (3) 
330-484    พันธุศาสตร์โมเลกุลของแมลง                     (3) 
331-476 การฝึกงาน    (2) 
331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2    (3) 
331-493 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา              (6)
   
 
   
 
 
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน 6 หน่วยกิต 
 
เลอืกเรียนจากรายวิชาอื่นๆ ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือมหาวิทยาลัย
อื่นๆ ซ่ึงไม่มีเน้ือหาซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกับรายวิชาในหมวดศึกษา
ท่ัวไป หรือหมวดวิชาเฉพาะ หรือรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
 
 
330-473 การด าน้ าด้วยถังอากาศส าหรับนักชีววิทยา ถือเป็นวิชา
เลือกเสรีของหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา  
 
 
    895-xxx วิชาทางพลศึกษา นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหมวด
วิชาเลือกเสรีได้ไม่เกิน 1 หน่วยกิต 
 

    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    ปิด 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    เปิดใหม่ 
    คงเดิม 
    คงเดิม 
    ย้ายไปท่ีวิชาบังคับ 
 
ภาควิชาชีววิทยาอาจก าหนดรายวิชาอื่น หรือรายวิชาท่ีเปิดใหม่ หรือวิชาอื่นท่ี
เปิดสอนเพ่ิมเติมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษาซ่ึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีววิทยาท้ังใน
และต่างประเทศ ให้เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเลือก เพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
  
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน 6 หน่วยกิต 
 
นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก เ รี ย น ร า ย วิ ช า ใ ดๆ  ท่ี ส น ใ จ ซ่ึ ง เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีเน้ือหาไม่ซ้ าซ้อน หรือใกล้เคียงกับ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หรือหมวดวิชาเฉพาะหรือรายวิชาท่ีเรียนมาแล้ว 
ท้ังนี้ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
วิชา 330-473 การด าน้ าด้วยถังอากาศส าหรับนักชีววิทยา ถือเป็นวิชาเลือกของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา 
 
  
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า 
4 หน่วยกิตจากรายวิชาท่ีเหลือข้างต้น หรือจากรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก
รายวิชาต่อไปน้ี หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ท้ังในและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฌ. 
ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 

 
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
 
 

รวมร้อยละ 
100 

ระบุ
จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหาเป็น

ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

แบบอ่ืนๆ 
ระบุการ
จัดการ
ความรู้ 

ระบุ
ร้อย
ละ 

322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1           3(3-0-6) 45 50   50   100 
322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป  2            3(3-0-6) 45 50   50   100 
330-101  หลักชีววิทยา 1                  3(3-0-6) 45 70 30     100 
330-102 หลักชวีวิทยา 2                 3(3-0-6) 45 70 30     100 
331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1      1(0-3-0)  

    
Lab 
100 

100 100 

331-102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2      1(0-3-0)  
    

Lab 
100 

100 100 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                  3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 
332-111 ปฏิบัติการฟิสกิส์พื้นฐาน 1      3(3-0-6) - - - - - - Lab 

100 
100 100 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 
 

 
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
 
 

รวมร้อยละ 
100 

ระบุ
จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ
ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ การ
อภิปรายค้นคว้าใน

ชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหาเป็น

ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุการ
จัดการ
ความรู้ 

ระบุ
ร้อย
ละ 

324-101 เคมีทั่วไป 1                                  3(3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 
324-102 เคมีทั่วไป 2                                  3(3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                      1(0-3-0)   - - - - - - Lab  100 100 
325-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                      1(0-3-0)   - - - - - - Lab  100 100 
324-233 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น3(3-0-6) 45 70 10 - - 20 - - 100 
325-233ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น1(0-3-0) - - - - - - Lab  100 100 

326-202 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 45 70 10 - - 5 

การฝึกท า
โจทย์และการ
เรียนการสอน
ที่ควบคู่ไปกับ

วิชา
ปฏิบัติการ  
326-207  

15 100 

327-202 ปฏิบัตกิารจุลชวีวิทยาทัว่ไป1(0-3-0) - - - - - - การท า
ปฏิบัติการ 

100 100 

340-253 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน 30 50 10 - 20 20   100 
347-203 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 45 50 10 - 20 20 - - 100 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 
 

 
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
 
 

รวมร้อยละ 
100 

ระบุ
จ านวน
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ
ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ การ
อภิปรายค้นคว้าใน

ชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหาเป็น

ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ

กระบวนการ
คิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุการ
จัดการ
ความรู้ 

ระบุ
ร้อย
ละ 

330-101 หลักชีววิทยา  1 45 50 50 0 0 0 - - 100 
330-102 หลักชีววิทยา2 45 50 50 0 0 0 - - 100 
330-200 สัณฐานวิทยาของพืชและสาหร่าย 45 50 20 0 0 0 Lab  30 100 
330-212 สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ 45 50 20 0 0 0 Lab  30 100 
330-230 อนุกรมวิธานของพืช  45 50 20 0 0 0 Lab  30 100 
330-231  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 45 50 10 0 0 0 Lab  40 100 
330-232  อนุกรมวิธานของสัตว์ 45 50 0 20 0 0 Lab  30 100 
330-233  การส ารวจและด าน้ าเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเล 15 0 0 0 0 0 ฝึกปฏิบัติ  85 100 
330-234  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและความ
หลากหลายของแนวปะการังเขตร้อน 

45 50 10 30 10 0 - - 100 

330-250 นิเวศวิทยา 45 50 30 20 0 0 - - 100 
330-300 ชีววิทยาของเซลล์ 45 50 20 0 0 5 Lab 25 100 
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330-301 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 45 50 50 0 0 0 - - 100 
330-302 บรรพชีววิทยา 45 50 30 0 0 20 - - 100 
330-303 ชีววิทยาของแหล่งน้ าจืด 45 50 50 0 0 0 - - 100 
330-304 พฤกษศาสตร์ทางทะเล 45 50 30 20 0 0 - - 100 
330-310 สัณฐานวิทยาเชิงเปรียบเทียบของพืชมีท่อล าเลียง 45 50 30 20 0 0 - - 100 
330-311 ฮีสโทโลยีของสัตว์ 45 50 0 0 0 0 Lab 50 100 
330-320 สรีรวิทยาของพืช 45 50 0 0 0 0 Lab 50 100 
330-331 แพลงก์ตอนทะเล 45 50 10 40 0 0 - - 100 
330-360 พันธุศาสตร์ 45 50 30 20 0 0 - - 100 
330-370หลักการวิจัยทางชีววิทยา 30 50 20 20 0 10 0 - 100 
330-372 วิธีวิเคราะห์น้ าในการวิจัยทางชีวภาพ 30 50 0 0 0 0 Lab 50 100 
330-373 การจัดการตัวอย่างทางชีววิทยา 30 50 20 0 0 0 Lab 30 100 
330-374  การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับการศึกษาทางชีววิทยา 

30 50 0 30 0 0 Lab 20 100 

330-382 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 30 50 30 20 0 10 0 0 110 
330-401 ชีววิทยาของกล้วยไม้ 30 50 20 0 0 0 0 30 100 
330-402 ชีววิทยาของไม้ดอกไม้ประดับ 30 50 20 0 0 0 0 30 100 
330-403 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 30 50 20 0 0 0 0 30 100 
330-404 หลักเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 30 50 0 0 0 0 Lab 50 100 
330-405 ชีววิทยาของกุ้งทะเล 30 50 0 0 0 0 Lab 50 100 
330-406 ชีววิทยามลพิษ 30 50 20 20 0 10 0 0 100 
330-411 กายวิภาคศาสตร์ของพืช 30 50 0 0 0 0 Lab  50 100 
330-431 สาหร่ายวิทยา 30 50 20 20 0 10 0 00 100 
330-432 พืชน้ า 45 50 50 0 0 0 - - 100 
330-433 ไบรโอไฟต์วิทยา 45 50 30 20 0 0 - - 100 
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330-434 เทอริโดไฟต์วิทยา 45 50 30 20 0 0 - - 100 
330-435กีฏวิทยา 30 50 0 50 0 0 0 0 100 
330-437 มีนวิทยา 30 50 40 10 0 10 0 0 110 
330-438ปักษีวิทยา 30 50 40 10 0 10 0 40 110 
330-439 วิทยาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 30 50 40 10 0 10 0 40 110 
330-440 ชีววิทยาการเจริญของสัตว์ 30 50 10 0 0 0 Lab 40 100 
330-452 นิเวศวิทยาทางทะเล 30 50 20 30 0 0 0 0 100 
330-453 นิเวศวิทยาของพืช 30 50 20 30 0 0 0 0 100 
330-462 พันธุศาสตร์ประยุกต์ 30 50  50 0 0 0 0 100 
330-470 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะพืช 45 50 0 0 0 0 Lab 50 100 
330-471 ไมโครเทคนิค 15 35 0 0 0 0 Lab 65 100 
330-473การด าน้ าด้วยถังอากาศส าหรับนักชีววิทยา 15 0 0 0 0 0 ฝึกปฏิบัติ  85 100 
330-475 สัมมนาทางชีววิทยา - - - - - - สัมมนา 100 100 
330-481 พฤติกรรมของสัตว์ 45 50 20 10 10 10 0 0 100 
330-482 ชีววิทยาการอนุรักษ์ 45 50 20 10 10 10 0 0 100 
330-483 พันธุศาสตร์โมเลกุลในการวิจัยทางชีววิทยา 24 52 10 5 5 10 Lab 48 100 
330-484 พันธุศาสตร์โมเลกุลของแมลง 45 50 0 50 0 0 0 50 100 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา1 - - - - - - Lab   100 100 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา2 - - - - - - Lab  100 100 
331-106ปฏิบัติการชีววิทยา - - - - - - Lab  100 100 
331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา - - - - - - Lab  100 100 
331-270 ชีววิทยาภาคสนาม - - - 100 - - - 100 100 
331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ - - - - - - Lab  100 100 
331-476 การฝึกงาน - - - - - - ฝึกงาน 100 100 
331-491โครงงานทางชีววิทยา 1 - - - - - - โครงงาน 100 100 
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331-492 โครงงานทางชีววิทยา 2 - - - - - - โครงงาน 100 100 
331-493 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา - - - - - - 100 100 100 
หมายเหตุ     รายวิชาต้องจัดการสอนที่เน้นactive learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต  และหลักสูตรต้องจัดการสอนที่เน้นactive learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
รายวิชาในหลักสูตร   
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ภาคผนวก ญ. 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. นายสิงโต  บุญโรจน์พงศ์ 
วุฒิการศึกษา  : ปร.ด. (ชีววิทยา) 

วท.ม.(สัตววิทยา) 
  วท.บ. (ชีววิทยา) 
ต าแหน่งทางวิชาการ :  - 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 รายวิชา           หน่วยกิต  

 330-101 หลักชีววิทยา 1       3 
 330-360 พันธุศาสตร์       3 
 330-382 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ    3 
 331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1     1 

331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2     1 
331-360 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์      1 

 331-491 โครงงานทางชีววิทยา      3 
 

2.ผลงานย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานตีพิมพ์ 
Samoh, A., Boonrotpong, S., and Grootaert, P. 2015. Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert from 

southern Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with the description of a new species. 
Zootaxa. 3946(1) : 125-132. 

Danjuma, S., Boonrotpoong, S., Thaochan, N., Permkam, S. and Satasook, C. 2014. Seasonality 
of the Asian papaya fruit fly Bactrocera papaya Drew and Hancock (Diptera: 
Tephritidae) on guava Psidium guajava in peninsular Thailand. Journal of Entomology 
and Zoology Studies 2(5): 276-284. 

Solomon Danjuma, Singtoe Boonrotpong, Narit Thaochan, Surakrai Permkam and Chutamas 
Satasook. 2013. Biodiversity of the genus Bactrocera (Diptera: Tephritidae) in guava 
Psidium guajava L. orchards in different agro-forested locations of southern Thailand. 
International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences (IJCEBS). 1(3); 
538-544. 

Boonrotpong, S., Sotthibandhub, S., and Satasook, C. 2012. Species turnover and diel flight 
activity of species of dung beetles, Onthophagus, in the tropical lowland forest of 
peninsular Thailand. Journal of Insect Science. 12(77): 1-14. DOI: 
10.1673/031.012.7701 

 
 
 



140 
 

 

2.2 ผลงานอ่ืนๆ 
      2.2.1 ภาควิชาชีววิทยา. 2559. หลักชีววิทยา 1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.       

   (จ านวน 2 บท) 
2.2.2 ผลิตสื่อการสอนทางไกล ปี 2556-2558 ปีละ 3 เรื่อง  
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2. นางลัดดา เอกสมทราเมษฐ์ 
วุฒิการศึกษา  :  วท.ม.(พฤกษศาสตร์) 

 วท.บ. (ชีววิทยา) เกรียรตินิยมอันดับ 2 
ต าแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 รายวิชา            หน่วยกิต 
 330-101 หลักชีววิทยา 1      3 
 330-102 หลักชีววิทยา 2      3  
 330-300 ชีววิทยาของเซลล์     4 

331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1     3 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1    1 

 331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2    1  
  
  
2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานตีพิมพ์ 
Eksomtramage, L. Kwandarm, M. and Purintavaragul, C. 2013. Karyotype of some Thai 

Hypoxidaceae species, Songklanakarin J. Sci. Technol. 35: 379-382. 
 
2.2 ผลงานอ่ืนๆ 
      2.2.1 ภาควิชาชีววิทยา. 2559. หลักชีววิทยา 1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.       

   (จ านวน 2 บท) 
     2.2.2 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หลักชีววิทยา 1 จ านวน 2 บท เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ และ  

       การสืบพันธุ์และการปฏิสนธิของเซลล์ 
2.2.3 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Membrane transport 
2.2.4 ผลิตสื่อการสอนทางไกล 2554-2558 ปีละ 5 เรื่อง  
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3. นายพรศิลป์ ผลพันธิน 
วุฒิการศึกษา :  D. Agr. (Fisheries)  
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 

  วท.บ. (ชีววิทยา) 
ต าแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

  รายวิชา             หน่วยกิต 
  330-102  หลักชีววิทยา 2      3 

  330-250 นิเวศวิทยา      3 
331-250 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา     1 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1     3 
330-331 แพลงก์ตอนทะเล      3 
330-372 วิธีวิเคราะห์น้ าในการวิจัยทางชีวภาพ   3 

  331-491 โครงงานทางชีววิทยา     3 
 

2. ผลงานย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานตีพิมพ์ 

Rodcharoen, E., Bruce, N.L. and Pholpunthin, P.  2016.  Description of four new 
species of   the Cirolana ‘parva group’ (Crustacea: Isopoda: Cirolanidae) from 
Thailand, with supporting molecular (COI) data,  Journal of Natural History 
50:1935-1981. 

Meksuwan, P., Pholpunthin, P. and Segers, H.  2015.  Molecular phylogeny confirms 
Conochilidae as ingroup of Flosculariidae (Rotifera, Gnesiotrocha), Zoologica 
Scripta 44:562-573.  

Rodcharoen, E., Bruce, N.L. and Pholpunthin, P.  2014.  Cirolana songkhla,a new 
species of brackish-water cirolanid isopod(Crustacea,Isopoda,Cirolanidae) from 
the lower Gulf of Thailand, ZooKeys 375:1-14. 

Meksuwan, P., Pholpunthin, P., Walsh, E.J., Segers, H. and Wallace, R.L.  2014.  
Nestedness in sessile and periphytic rotifer communities: A meta-analysis,  
International Review of Hydrobiology 99:1-10. 

2.2 ผลงานอ่ืนๆ 
 
 
 
 

http://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-84974832005%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D4a9bbec186d6642418e3b6b077db5731
http://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-84974832005%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D4a9bbec186d6642418e3b6b077db5731
http://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-84974832005%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D4a9bbec186d6642418e3b6b077db5731
http://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-84938951970%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3Dc2b9b47f6b043a3c76c5257c3ceb1048
http://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-84938951970%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3Dc2b9b47f6b043a3c76c5257c3ceb1048
http://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-84893406525%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D77978d791ce77bd1909c25ee6f24c019
http://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-84893406525%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D77978d791ce77bd1909c25ee6f24c019
http://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-84893406525%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D77978d791ce77bd1909c25ee6f24c019
http://syndic8.scopus.com/action/redirectFile?&zone=main&currentActivity=&usageType=outwardLink&url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Finward%2Frecord.uri%3Feid%3D2-s2.0-84896525179%26rel%3DR4.0.0%26partnerID%3D35%26md5%3D9e768bf5af6807cc5ecf9f59a59b381d
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4. นางสาวรุจินาถ ศรีวุ่น 

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (ชีววิทยา) 
   วท.บ. (ชีววิทยา) 
   

ต าแหน่งทางวิชาการ :- 
 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้        
  รายวิชา             หน่วยกิต 
  330-102 หลักชีววิทยา 2       3 
  330-231 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง      4 
  330-301 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ   3 

330-331 แพลงก์ตอนทะเล      3 
330-372 วิธีวิเคราะห์น้ าในการวิจัยทางชีวภาพ    3 
330-405 ชีววิทยาของกุ้งทะเล      3 

  331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1     1 
331-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2     1 
331-491 โครงงานทางชีววิทยา 1      3  

 
2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานตีพิมพ์ 
รุจินาถ ศรีวุ่น อรนาถ สุวรรณเพ็ชร ศรัญญา จันทรซิว จักรพงษ์ เมืองทรัพย์และ อัมรินทร์ ทองหวาน.2559. 

ผลของเบนซีนต่อการเติบโตและอัตรารอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata (Link 1807).
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559.  

 
2.2 ผลงานอ่ืนๆ 

- 
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5. นางสาวกฤติกา  แก้วจ านง 
วุฒิการศึกษา :  Ph.D. (Plant Science) 

  M.Sc. (Plant Breeding and Biotechnology) 
  วท.บ. (ชีววิทยา) 

ต าแหน่งทางวิชาการ :- 
 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
       รายวชิา             หน่วยกิต 
              315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1     1 
      331-102 หลักชีววิทยา 2       3 

   330-320  สรีรวิทยาของพืช      4 
330-453  นิเวศวิทยาของพืช      3

 331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1     1 
331-102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2     1 

   331-491  โครงงานทางชีววิทยา      3 
 
2. ผลงานย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานตีพิมพ์ 

ซากียะ มอลอ, สิงโต บุญโรจน์พงศ์ และ กฤติกา แก้วจ านง. (2559) ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าว
พ้ืนเมืองภาคใต้จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและล าดับเบสบริเวณ ITS-1. เอกสารการประชุมวิชาการ
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”, 24-26 
มีนาคม 2559. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น. หน้า 328-335. 

Thapa, L.B., Kaewchumnong, K., Sinkkonen, A. and Sridith, K. (2016) Plant communities and  
          Ageratina adenophora invasion in lower montane vegetation, central Nepal. Int. J.  
          Ecol. Dev. 31: 35-49. 
Thapa, L.B., Kaewchumnong, K., Sinkkonen, A. and Sridith, K. (2016) Impacts of invasive 

Chromolaena odorata on species richness, composition and seedling recruitment of 
Shorea robusta in a tropical Sal forest, Nepal. Songklanakarin J. Sci. Technol. 38: 683-
689. 

Thapa, L.B., Kaewchumnong, K., Sinkkonen, A. and Sridith, K. (2017) Plant invasiveness and 
target plant density: high densities of native Schima wallichii seedlings reduce 
negative effects of invasive Ageratina adenophora. Weed Res. (accepted) 

 
2.2 ผลงานอ่ืนๆ 

2.2.1 ภาควิชาชีววิทยา. 2559. หลักชีววิทยา 1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
(จ านวน 1 บท) 

 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/wre.12238/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/wre.12238/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/wre.12238/full
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ภาคผนวก ฎ. 
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